
Inbjudan till teckning  
av aktier i  Gunnebo AB

Notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde.

För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

 • Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 17 september 2019, eller
 • Senast den 13 september 2019 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av nya aktier.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar nya aktier genom respektive förvaltare.

Distribution av detta prospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se ”Viktig information”.



Viktig information
För definitioner av vissa termer som används i detta prospekt, se ”Vissa definitioner” på nästa sida.

Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med artikel 20 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 
2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad 
marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (”Prospektförordningen”).

För prospektet och erbjudandet enligt prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av detta prospekt, erbjudandet och därmed sammanhäng
ande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Prospektet har upprättats i både en svenskspråkig och en engelskspråkig version. Vid 
eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenska versionen ha företräde.

Gunnebo har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. 
Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande 
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får följaktligen inte distribueras i eller 
till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet enligt detta prospekt kräver sådana 
åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Teckning av aktier och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående 
begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av detta prospekt måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid 
med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker (se avsnittet ”Riskfaktorer”). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig 
på sin egen bedömning av  Gunnebo och erbjudandet enligt detta prospekt, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbe
slut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast 
förlita sig på informationen i detta prospekt samt eventuella tillägg till detta prospekt. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller 
göra några andra uttalanden än de som finns i detta prospekt och, om så ändå sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha 
godkänts av  Gunnebo och  Gunnebo ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden. Varken offentliggörandet av detta prospekt eller några 
transaktioner som genomförs med anledning härav ska under några omständigheter anses innebära att informationen i detta prospekt är korrekt och 
gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för offentliggörandet av detta prospekt eller att det inte har förekommit någon förändring i  Gunnebo 
verksamhet efter nämnda dag. Om det sker väsentliga förändringar av informationen i detta prospekt kommer sådana förändringar att offentliggöras 
enligt bestämmelserna om tillägg till prospekt i Prospektförordningen.

Som ett villkor för att få teckna nya aktier enligt erbjudandet i detta prospekt kommer varje person som tecknar nya aktier att anses ha lämnat eller, 
i vissa fall, bli ombedda att lämna, utfästelser och garantier som  Gunnebo och dess rådgivare kommer att förlita sig på.  Gunnebo förbehåller sig rätten 
att efter eget bestämmande ogiltigförklara aktieteckning som  Gunnebo eller dess uppdragstagare anser kan inbegripa en överträdelse eller ett åsido
sättande av lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion.

Information till investerare i USA
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av  Gunnebo (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United 
States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, 
tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt 
undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant 
delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S i Securities Act. Det kommer inte att genomföras 
något erbjudande till allmänheten i USA. Ett eventuellt erbjudande av Värdepapper i USA kommer endast att lämnas i enlighet med ett undantag från, 
eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act till ett begränsat antal befintliga aktieägare som (i) är qualified institutional 
buyers enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act, och (ii) har undertecknat och skickat ett s.k. investor letter till  Gunnebo. Mottagare av detta pro
spekt underrättas härmed om att  Gunnebo kan komma att förlita sig på ett undantag från registreringskraven enligt Section 5 i Securities Act.

Fram till 40 dagar efter påbörjandet av nyemissionen kan ett erbjudande eller en överlåtelse av Värdepapper inom USA som genomförs av en värde
pappersmäklare (oavsett om denne deltar i nyemissionen eller inte) innebära ett åsidosättande av registreringskraven i Securities Act.

Värdepapperna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappers
myndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet enligt detta prospekt respektive 
riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Information till investerare i EES
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I 
andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I 
andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undan
tag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektför
ordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Framåtriktad information
Prospektet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar  Gunnebo aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveck
ling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser 
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till 
sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Fram
åtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad 
som uttrycks i framåtriktad information.

Faktorer som kan medföra att  Gunnebos framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar bland 
annat dem som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktad information i detta prospekt gäller endast per dagen för prospektets offentliggörande. 
 Gunnebo lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida 
händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Presentation av finansiell information
Viss finansiell och annan information som presenteras i prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen 
överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i prospektet 
granskats eller reviderats av  Gunnebos revisor.
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Nyemissionen i sammandrag
Företrädesrätt
Varje befintlig stamaktie i Gunnebo berättigar till en 
(1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt till 
teckning av en (1) ny stamaktie. I den utsträckning 
nya stamaktier inte tecknas med företrädesrätt ska 
dessa erbjudas aktieägare och andra investerare 
till teckning.

Teckningskurs
19 kr per aktie.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i 
nyemissionen
28 augusti 2019

Teckningstid
2–17 september 2019

Handel med teckningsrätter
2–13 september 2019

Handel med BTA
2–27 september 2019

Teckning och betalning med 
företrädesrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter sker under 
teckningstiden genom samtidig kontant betalning.

Teckning och betalning utan 
företrädesrätt
Anmälan om teckning utan företrädesrätt ska ske 
till SEB senast den 17 september 2019 på särskild 
anmälningssedel som kan erhållas från  Gunnebos 
webbplats, www,.gunnebo group,.com, på något 
av SEB:s kontor i Sverige eller på SEB:s webbplats 
för prospekt, www,.sebgroup,.com/prospectu
ses. Till delade aktier ska betalas kontant enligt 
anvisningar på tilldelningsbeskedet. Depå kunder 
hos förvaltare ska istället anmäla sig till, och enligt 
instruktion från, förvaltaren.

Övrig information
Kortnamn: GUNN
ISINkod stamaktie: SE0000195570
ISINkod teckningsrätt:  SE0013050739
ISINkod BTA: SE0013050747
LEIkod:  213800FEMMM2TODIHJ32

Finansiell information
Delårsrapport januari– 
september 2019 6 november 2019
Bokslutskommuniké 2019 7 februari 2020

Detta prospekt har godkänts av Finans inspektionen som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen). Finans
inspektionen godkänner detta prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i 
förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande ska inte betraktas som något slags stöd för den emittent eller kvaliteten på de värdepapper som 
avses i detta prospekt. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper.

Prospektet har upprättats som en del av ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2017/1129.

Vissa definitioner
I detta prospekt används följande 
definitioner:

”Gunnebo” eller ”Bolaget” avser, 
beroende på sammanhanget, 
 Gunnebo AB (publ) (organisations
nummer 5564382629) eller den 
koncern vari  Gunnebo AB (publ) 
är moderbolag. Med ”koncernen” 
avses  Gunnebo AB (publ) och dess 
dotterbolag.

”SEB” avser Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ).

”Euroclear Sweden” avser Euro
clear Sweden AB.

”Nasdaq Stockholm” avser, bero
ende på sammanhanget, den regle
rade marknaden Nasdaq Stockholm 
eller Nasdaq Stockholm AB.

”SEK” och ”EUR” avser svenska 
kronor respektive euro. Md avser 
miljarder. M avser miljoner. T avser 
tusen.
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Sammanfattning

1) Efter förvärvet av Cominfo a.s. (”Cominfo”) som slutfördes den 1 juli 2019 har  Gunnebo även en tillverkningsenhet i Tjeckien.

Inledning och varning
Detta prospekt har upprättats med anledning av nyemission av stam
aktier i  Gunnebo AB (publ) (organisationsnummer 5564382629), Box 
5181, 402 26 Göteborg, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. 
ISINkoden för stamaktierna är SE0000195570.  Gunnebos LEIkod är 
213800FEMMM2TODIHJ32.

Detta prospekt godkändes av Finansinspektionen (Brunnsgatan 3, 
Box 7821, 103 97 Stockholm) i egenskap av behörig myndighet enligt 
Prospektförordningen den 28 augusti 2019.

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till pro
spektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras 
på en bedömning av prospektet i dess helhet från investerarens sida. 
En investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. 
Om yrkande avseende uppgifterna i prospektet anförs vid domstol 
kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstater
nas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för 
översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. 
Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som har lagt fram 
sammanfattningen, inklusive översättningar av den, men endast om 
sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de 
andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra 
delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när 
de överväger att investera i sådana värdepapper.

Nyckelinformation om emittenten
Vem är emittent av värdepapperen?

Gunnebo AB (publ), organisationsnummer är 5564382629, är emit
tent av värdepapperen enligt detta prospekt.  Gunnebos styrelse har 
sitt säte i Göteborgs kommun. Bolaget bildades i Sverige 1991 och 
är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551).  Gunnebos LEIkod är 213800FEMMM2TODIHJ32.

Huvudsaklig verksamhet

Gunnebo utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer säkerhetspro
dukter, mjukvara och service. Koncernen verkar globalt med huvud
kontor i Göteborg och egen närvaro i cirka 25 länder. Därutöver säljs 

koncernens produkter och lösningar till över 100 marknader genom 
omfattande distributionsnätverk.

Koncernens nettoomsättning uppgick 2018 till 5 128 Mkr. Per den 
31 december 2018 uppgick antalet anställda till 4 449, varav över 
1 500 arbetade på  Gunnebos åtta tillverkningsenheter i Indien, Indo
nesien, Italien, Kina, Nederländerna, Spanien, Tyskland och USA.1)  

Gunnebos verksamhet omfattar affärsområdena Safe Storage, 
Cash Management, Entrance Control och Integrated Security, vilka 
också utgör koncernens rapporteringssegment. Kunderbjudandet 
omfattar säkerhetsprodukter, mjukvara och service för detaljhandel, 
kollektivtrafik, offentliga och kommersiella fastigheter, industri och 
högriskanläggningar samt banker. 

Gunnebos affärsområden Safe Storage, Cash Management, 
Entrance Control och Integrated Security är i stort sett fristående 
från varandra. Affärsområdena har olika produktionsplattformar, 
olika försäljningsmodeller och verkar på olika delar av marknaden 
för säkerhetslösningar, vilket innebär att de även riktar sig mot olika 
kundsegment. Respektive affärsområde har operationellt ansvar, från 
produktutveckling och tillverkning till marknadsföring, försäljning och 
service, samt resultatansvar. 

Safe Storage erbjuder produkter och lösningar som skyddar data, 
värdehandlingar, originaldokument, kontanter, läkemedel, datorer, 
vapen, tobaksvaror, juveler, stöldbegärliga kapitalvaror och andra 
värdesaker från intrång, inbrott, brand och explosion.

Inom affärsområdet Cash Management erbjuder  Gunnebo lös
ningar för deponering, uttag och återvinning av sedlar och mynt, 
kuvert och myntrullsystem, sluten kontanthantering, rörpostsystem, 
applikations och övervakningsmjukvara samt tjänster.

Genom Entrance Controls produkterbjudande skyddas människor, 
tillgångar och byggnader genom passagespärrar och detekterings
system. Erbjudandet omfattar slussar för tillträdeskontroll, vänd
kors, säkerhetsslussar, säkerhetskaruseller samt rotations och 
entrégrindar.

Integrated Security är summan av ett antal lokala verksamheter som 
var och en har egna förutsättningar och således en egen strategisk 
inriktning. Affärsområdets produkter och tjänster kan övergripande 
grupperas i integratörsverksamhet för elektronisk säkerhet, elektro
niska varularm, brandsystem samt övriga lokala erbjudanden.
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Bolagets koncernledning

Av tabellen nedan framgår medlemmarna i  Gunnebos koncernledning 
per dagen för detta prospekt.

Namn Befattning

Henrik Lange VD och koncernchef
Susanne Larsson Group Chief Financial Officer
Christian Carlsson SVP Human Resources & Sustainability
Karin Wallström Nordén SVP Marketing & Communications
Stefan Syrén SVP Business Unit Safe Storage samt 

SVP Business Unit Integrated Security
Robert Hermans SVP Business Unit Entrance Control
Christian Weisser SVP Business Unit Cash Management
Sacha de La Noë SVP Asia-Pacific, Middle East & Africa
Daniel Schroeder SVP Americas

Revisorer

Deloitte AB (Box 33, 401 20 Göteborg) är  Gunnebos revisor, med 
auktoriserade revisorn Hans Warén som huvudansvarig revisor.

Finansiell nyckelinformation för emittenten

Den finansiella informationen nedan för räkenskapsåret 2018 (inklu-
sive jämförelsesiffror för räkenskapsåret 2017) har, såvida inte annat 
anges, hämtats från  Gunnebos årsredovisning och koncernredovis-

ning för räkenskapsåret 2018, som har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards såsom de antagits av EU 
(”IFRS”) och reviderats av  Gunnebos revisor. Den finansiella informa-
tionen nedan för perioden januari–juni 2019 (inklusive jämförelsesiffror 
för perioden januari–juni 2018) har, såvida inte annat anges, hämtats 
från koncernens delårsrapport för perioden januari–juni 2019, som 
har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredo-
visningslagen. Delårsrapporten har inte granskats eller reviderats av 
 Gunnebos revisor.

Den 3 december 2018 avyttrade  Gunnebo sin verksamhet i Frank-
rike, Belgien och Luxemburg. Den avyttrade verksamheten redovisas 
i koncernens årsredovisning för räkenskapsåret 2018 i enlighet 
med IFRS 5 – Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och 
avvecklade verksamheter. I koncernens resultaträkning för räken-
skapsåret 2018 ingår således inte intäkter och kostnader hänförliga 
till den avyttrade verksamheten i ”Årets resultat från kvarvarande 
verksamhet”, utan dessa redovisas som en enskild post i resultaträk-
ningen under raden ”Årets resultat från avvecklad verksamhet”. Tidi-
gare resultaträkningsuppgifter för räkenskapsåret 2017 har omräknats 
för jämförelseändamål. Balansräknings- och kassaflödesposter inklu-
derar avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning 
i enlighet med IFRS 5. 

Större aktieägare

Per den 31 juli 2019 hade  Gunnebo 10 442 aktieägare. Största aktieägare var Stena Adactum AB (”Stena Adactum”), med cirka 25,7 procent av 
kapitalet och 25,9 procent av rösterna. Nedan visas  Gunnebos största aktieägare per den 31 juli 2019 med därefter kända förändringar.

Ägare/förvaltare/depåbank Stamaktier Aktier av serie C Andel kapital, % Andel röster, %

Stena Adactum AB 19 802 329 – 25,7 25,9
Vätterledens Invest AB 13 500 002 – 17,5 17,6
If Skadeförsäkring AB 8 105 715 – 10,5 10,6
BROWN BROTHERS HARRIMAN/LUX, W8IMY WPR 5 255 467 – 6,8 6,9
Öhman Fonder 2 155 922 – 2,8 2,8
Per Lindberg 1 382 972 – 1,8 1,8
BNY MELLON SA/NV (former BNY) 976 711 – 1,3 1,3
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 903 078 – 1,2 1,2
Santander Securities Services, S.A. 756 000 – 1,0 1,0
CBNY-DFA-INT SML CAP V 724 329 – 0,9 0,9
Totalt tio största aktieägarna 53 562 525 – 69,5 70,0
Övriga aktieägare 22 886 056 – 29,7 30,0
Gunnebos innehav av egna aktier av serie C1) – 602 267 0,8 –
Totalt 76 448 581 602 267 100,0 100,0

Källa: Euroclear Sweden
1) Får ej företrädas vid bolagsstämma och berättigar inte till deltagande i nyemissionen.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Mkr 2018 2017 Jan–jun 2019 Jan–jun 2018

(reviderad) (ej reviderad) (ej reviderad)
Nettoomsättning 5 128 4 861 2 574 2 405
Rörelseresultat (EBIT) 265 301 108 110
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 120 152 31 42
Periodens resultat –683 160 31 –607
Resultat per aktie, kr 1,57 1,90 0,41 0,56

Koncernens balansräkning i sammandrag

Mkr 31 dec 2018 31 dec 2017 30 juni 2019 30 juni 2018

(reviderad) (ej reviderad) (ej reviderad)
Summa tillgångar 4 856 5 701 5 192 5 300
Summa eget kapital 1 087 1 866 1 139 1 263
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Mkr 2018 2017 Jan–jun 2019 Jan–jun 2018

(reviderad) (ej reviderad) (ej reviderad)
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 242 71 36 32
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten –412 –145 –33 –81
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten 235 15 –29 29

Alternativa nyckeltal för koncernen

2018 2017 Jan–jun 2019 Jan–jun 2018

(ej reviderad)
Försäljningstillväxt, %1) 3,0 –1,56) 3,8 –0,27)

EBITA, Mkr2) 3348) 375 120 132
EBITA-marginal, %3) 6,58) 7,7 4,7 5,5
Fritt kassaflöde, Mkr4) 124 –74 21 –24
Nettolåneskuld, Mkr5) 1 339 999 1 653 1 195

1) Tillväxt i nettoomsättning justerat för valutakurseffekter, inklusive organisk och förvärvad omsättning, exklusive avyttrad omsättning.
2) Rörelseresultat (EBIT) före avskrivningar och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, exklusive jämförelsestörande poster och effekter av IFRS 16 Leasingavtal.
3) EBITA i procent av nettoomsättningen.
4) Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten, exklusive kassaflöde från förvärv och avyttringar.
5) Totala skulder från finansieringsverksamheten, med avdrag för likvida medel.
6) Nettoomsättningen för 2016 (som har omräknats för att avse kvarvarande verksamhet och inkluderas för beräkningsändamål) uppgick till 4 892 Mkr. Denna uppgift har hämtats från 

Gunnebos bokslutskommuniké för 2018.
7) Nettoomsättningen för perioden januari–juni 2017 (som har omräknats för att avse kvarvarande verksamhet och inkluderas för beräkningsändamål) uppgick till 2 397 Mkr. Denna uppgift 

har hämtats från Gunnebos bokslutskommuniké för 2018.
8) Första kvartalet 2019 genomfördes en omklassificering av en justering om 10 Mkr i övriga rörelseintäkter hänförlig till det första kvartalet 2018 med avseende på en fastighetsförsäljning 

i Sydafrika till jämförelsestörande poster. Omklassificeringen påverkade EBITA och EBITA-marginalen för 2018. I koncernens årsredovisning för 2018 uppgick EBITA till 344 Mkr och 
EBITA-marginalen till 6,7 procent.

Specifika nyckelrisker för emittenten

Gunnebo är föremål för risker relaterade till ändrade 
marknadsförhållanden, konjunkturutveckling och förändringar i 
kunders beteenden

Efterfrågan på Gunnebos produkter, tjänster och mjukvara är bero-
ende av det allmänna konjunkturläget inom de segment och sektorer 
till vilka Gunnebos erbjudande riktar sig samt marknadsförhållanden 
och drivkrafter som kan vara mer eller mindre specifika för Gunnebos 
olika affärsområden. Det finns en risk att förändrade marknadsförut-
sättningar och -trender till följd av exempelvis förändrat omvärlds- och 
säkerhetsläge, försämrad konjunktur, ändrade politiska prioriteringar, 
ny lagstiftning samt teknisk utveckling och digitalisering leder till mins-
kad efterfrågan på Gunnebos produkter, tjänster och mjukvara, vilket 
skulle påverka koncernens omsättning och tillväxt negativt.

Gunnebo är beroende av att upprätthålla sitt anseende och 
behålla viktiga kundrelationer

Gunnebo är beroende av sitt anseende och sitt varumärke för att 
erhålla nya kunder, leverantörer och samarbetspartners samt för att 
behålla sådana befintliga relationer. Vissa kundrelationer är mycket 
viktiga för Gunnebo, antingen därför att en viss kund står för en stor 
eller återkommande del av ett affärsområdes omsättning eller därför 
att en viss kund ger tillgång till en viktig marknad eller region. Om 
Gunnebo förlorar en långvarig eller viktig kund- eller annan relation 
eller misslyckas med att upprätthålla sitt anseende riskerar det att 
påverka efterfrågan på Gunnebo produkter, tjänster och mjukvara 
negativt samt därigenom inverka negativt på koncernens omsättning 
och tillväxt.

Gunnebo är föremål för risker relaterade till produktutveckling 
och andra konkurrensfaktorer

Gunnebo kan förlora kunder och marknadsandelar om produkter, 
tjänster och mjukvara som levereras inte motsvarar kundernas för-
väntningar avseende kvalitet, tillförlitlighet eller funktion. För att kunna 
konkurrera effektivt måste  Gunnebo även implementera ny teknik 
samt löpande anpassa och uppdatera sina produkter, tjänster och 
mjukvara samt affärsmodell efter rådande tekniska och digitala för-
utsättningar och trender. Om  Gunnebo misslyckas med sin produkt-
utveckling eller att anpassa sig efter ny teknik och nya affärsmodeller 

eller av något annat skäl inte lyckas konkurrera effektivt och till följd av 
detta förlorar viktiga kunder eller betydande marknadsandelar skulle 
det ha en väsentlig negativ inverkan på Gunnebos verksamhet, resul-
tat och finansiella ställning.

Gunnebo är föremål för projekt- och avtalsrelaterade risker

Gunnebos verksamhet bedrivs dels genom försäljning av fastställda 
kvantiteter till ett fastställt pris, dels i projektform där kontrakts-
summan kan vara betydande samt projektet löpa över flera år och 
innehålla betydande element av integration, anpassningar och ser-
vice. Långa och emellanåt komplicerade projekt exponerar  Gunnebo 
för risker och ställer stora krav på projektplanering och -kontroll samt 
uppföljning för att vid varje tidpunkt säkerställa att antaganden och 
bedömningar om projektkostnader och intäkter ger en tillfredsstäl-
lande grund för redovisning av intäkter, kostnader och lönsamhet. 
Det finns en risk att  Gunnebo misslyckas med att på ett adekvat sätt 
uppskatta kostnaderna för ett projekts genomförande, vilket riske-
rar att leda till negativ resultatpåverkan och försämrad lönsamhet. 
Långa kundprojekt kan också kräva omfattande initiala investeringar 
i utveckling och produktion, vilket påverkar Gunnebos kassaflöde 
negativt.

Gunnebo är föremål för risker relaterade till compliance och 
bristande regelefterlevnad

Gunnebos verksamhet på den globala säkerhetsmarknaden samt 
dess geografiska spridning exponerar Gunnebo för risker relaterade 
till hållbarhetsfaktorer som mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden 
och korruption. Överträdelser av anti-korruptionslagstiftning som leder 
till omfattande böter och andra sanktioner av straffrättslig, civilrättslig 
eller administrativ art samt att Gunnebo under längre tidsperioder blir 
uteslutet från att delta i offentliga upphandlingsförfaranden skulle ha 
en väsentlig negativ inverkan på Gunnebos anseende, verksamhet, 
resultat och finansiella ställning.

Gunnebo är föremål för risker relaterade till rättsliga och 
administrativa förfaranden

Gunnebo är från tid till annan inblandat i civilrättsliga, arbetsmiljö-
relaterade och administrativa förfaranden som uppstår inom ramen 
för den löpande verksamheten. Det kan vara svårt att förutse risken 
för, eller möjliga utfall av, rättsliga förfaranden, tvister och ärenden, där 
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vissa kan vara ogynnsamma för  Gunnebo och påverka koncernens 
resultat och finansiella ställning väsentligt negativt.

Gunnebo är föremål för risker relaterade till sin skuldsättning

Per den 31 december 2018 uppgick  Gunnebos långfristiga netto-
låne skuld till 1 714 Mkr och denna nettolåneskuld inklusive pensions-
förpliktelser i förhållande till EBITDA uppgick till 4,5 gånger.  Gunnebos 
nuvarande höga skuldsättning kan bland annat medföra att koncer-
nen blir föremål för ökade räntekostnader, vilket innebär att  Gunnebo 
måste använda en större del av kassaflödet till räntebetalningar och 
kan försvåra för koncernen att fullgöra sina förpliktelser när det gäller 
utestående kreditfaciliteter och annan skuldsättning.

Gunnebo är föremål för risker relaterade till sina 
finansieringsavtal

Gunnebos basfinansiering innehåller finansiella åtaganden (så kallade 
kovenanter) som innebär att  Gunnebo måste leva upp till vissa finan-
siella nyckeltal under avtalens löptid, till exempel ett åtagande relaterat 
till  Gunnebos skuldsättningsgrad.  Gunnebo har från och med det 
andra kvartalet 2018 begärt och på kvartalsbasis (inklusive andra 
kvartalet 2019) beviljas undantag (så kallade waivers) från att upp-
fylla åtagandet. Om  Gunnebo i framtiden inte skulle ha möjlighet att 
uppfylla åtaganden i sina finansieringsavtal och inte beviljas waivers 
kan uppsägning av lånen ske enligt villkoren för finansieringsavtalen, 
vilket skulle ha en väsentlig negativ inverkan på  Gunnebos resultat och 
finansiella ställning.

Nyckelinformation om värdepapperen
Värdepapperens viktigaste egenskaper

Detta prospekt avser nyemission av högst 19 112 145 stamaktier 
(ISIN-kod SE0000195570) med företrädesrätt för  Gunnebos aktie-
ägare. Stamaktierna i  Gunnebo är utfärdade enligt svensk rätt, fullt 
betalda och denominerade i SEK. Kvotvärdet per stamaktie är 5,00 kr. 
Per dagen för detta prospekt finns det 77 050 848 aktier, varav 
76 448 581 stamaktier och 602 267 aktier av serie C,2) i  Gunnebo.

Rättigheter som sammanhänger med värdepapperen

Varje stamaktie berättigar till en (1) röst och varje röstberättigad får vid 
bolagsstämma rösta för det fulla antalet av honom eller henne ägda 
och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Varje aktie av serie 
C berättigar till en tiondels (1/10) röst. Rätt att delta i bolagsstämma 
har aktieägare som är införd i  Gunnebos aktiebok fem vardagar före 
stämman samt anmäler sitt deltagande till Bolaget senast den dag 
som anges i kallelsen till stämman.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemis-
sion ge ut nya stamaktier och aktier av serie C ska ägare av stamaktier 
och ägare av aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya 
aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut 
äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär 
före trädes rätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (sub-
sidiär teckning). Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller aktier av serie C ska 
samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller av 
serie C, äga rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier 
de förut äger.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möj-
ligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission 
med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vad som föreskrivits 
ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning 
vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte 
sker mot betalning med apportegendom. Vid ökning av aktiekapitalet 

2) Samtliga aktier av serie C innehas av  Gunnebo självt. Aktier av serie C får ej företrädas vid bolagsstämma och berättigar inte till deltagande i nyemissionen.

genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i 
förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. 
Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till aktier av 
samma aktieslag. 

Samtliga stamaktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till 
eventuellt överskott vid likvidation. Aktier av serie C berättigar dock 
inte till vinstutdelning. Vid Bolagets upplösning berättigar aktier av 
serie C till lika del i Bolagets tillgångar som Bolagets stamaktier, dock 
inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Gunnebos aktier är inte föremål för inskränkningar i den fria 
överlåtbarheten.

Utdelningspolicy

Styrelsens förslag till utdelning ska beakta koncernens långsiktiga 
utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov. 
Styrelsens målsättning är att utdelning långsiktigt ska uppgå till 30–50 
procent av årets resultat.

Var kommer värdepapperen att handlas?

Gunnebos stamaktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, 
Mid Cap. Kortnamnet för stamaktierna på Nasdaq Stockholm är 
GUNN. Aktierna som emitteras genom förestående nyemission 
kommer också att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperen?

Aktiekursen kan vara volatil och kursutvecklingen är beroende 
av en rad faktorer

Eftersom en investering i aktier kan komma att sjunka i värde finns det 
en risk att en investerare inte får tillbaka investerat kapital.  Gunnebos 
stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm och aktiekursen kan vara 
volatil. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav 
en del är bolagsspecifika medan andra är knutna till aktiemarknaden 
som helhet. Det finns en risk att det inte vid var tidpunkt kommer att 
föreligga en aktiv och likvid marknad för handel i Gunnebos aktier, 
vilket skulle påverka investerares möjligheter att få tillbaka investerat 
kapital. Detta utgör en betydande risk för enskilda investerare.

Gunnebos förmåga att i framtiden lämna eventuell utdelning är 
beroende av flera faktorer

Utdelning får endast ske om det finns utdelningsbara medel hos 
 Gunnebo och med sådant belopp att det framstår som försvarligt med 
hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker stäl-
ler på storleken av eget kapital och  Gunnebos konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt för ett visst räkenskapsår. Det finns en 
risk att utdelningsbara medel inte finns tillgängliga under något enskilt 
räkenskapsår.

Det finns en risk att handeln i teckningsrätter och BTA kan vara 
begränsad

Handeln i teckningsrätter och BTA kan komma att vara begränsad, 
vilket kan medföra problem för enskilda innehavare att avyttra sina 
teckningsrätter och/eller BTA. En begränsad likviditet kan också 
förstärka fluktuationerna i marknadspriset för tecknings rätter och/eller 
BTA. Prisbilden för dessa instrument kan därmed vara inkorrekt eller 
missvisande.

Aktieägare som inte deltar i nyemissionen drabbas av 
utspädning

Väljer aktieägare att inte utnyttja eller sälja sina teckningsrätter i 
förestående nyemission i enlighet med det förfarande som beskrivs i 
detta prospekt kommer teckningsrätterna att förfalla och bli värdelösa 
utan rätt till ersättning för innehavaren. Följaktligen kommer sådana 
aktieägares proportionella ägande och rösträtt i  Gunnebo att minska. 
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Nyckelinformation om erbjudandet av värdepapper till allmänheten och/eller 
upptagandet till handel på en reglerad marknad

3) Inklusive Gunnebos innehav av egna aktier av serie C.
4) Exklusive  Gunnebos innehav av egna aktier av serie C.

På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera 
i detta värdepapper?

Gunnebos styrelse beslutade den 31 juli 2019, under förutsättning av 
bolagsstämmans godkännande, att öka Bolagets aktiekapital genom 
en nyemission med företrädesrätt för  Gunnebos aktieägare. Styrel-
sens beslut om nyemission godkändes vid en extra bolagsstämma 
den 26 augusti 2019. 

Emissionsbeslutet innebär att Gunnebos aktiekapital ökas med 
högst 95 560 725 kr, från nuvarande 385 254 240 kr till högst 
480 814 965 kr, genom utgivande av högst 19 112 145 nya stam-
aktier. Efter nyemissionen kommer antalet aktier i Gunnebo att uppgå 
till högst 96 162 993 aktier (varav högst 95 560 726 stamaktier och 
602 267 aktier av serie C). Gunnebos aktieägare har företrädesrätt 
att teckna de nya stamaktierna i förhållande till det antal stamaktier 
de sedan tidigare äger. Avstämningsdag för rätt till deltagande i 
ny emissionen är den 28 augusti 2019.

De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i 
Gunnebo erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen 
innehavd stamaktie i Gunnebo. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till 
teckning av en (1) ny stamaktie. I den utsträckning nya stamaktier inte 
tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra 
investerare som har tecknat stamaktier utan företrädesrätt. Sådan 
tilldelning ska i första hand ske till dem som även har tecknat aktier 
med stöd av teckningsrätter. Teckning ska ske under perioden från 
och med den 2 september 2019 till och med den 17 september 2019 
eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Teckningskursen har 
fastställts till 19 kr per aktie.

Efter att Bolagsverket har registrerat de nya stamaktierna kommer 
dessa att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Registrering hos 
Bolagsverket av de nya stamaktier som tecknats med företrädesrätt 
beräknas ske omkring den 24 september 2019. Handel i de nya stam-
aktierna beräknas inledas omkring den 1 oktober 2019. De nya stam-
aktier som har tecknats utan företrädesrätt beräknas registreras hos 
Bolagsverket omkring den 2 oktober 2019 och stamaktierna beräknas 
vara bokförda på respektive VP-konto omkring den 3 oktober 2019.

Nyemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att antalet aktier 
i Bolaget ökar från 77 050 848 aktier (varav 76 448 581 stamaktier 
och 602 267 aktier av serie C) till 96 162 993 aktier (varav 95 560 726 
stamaktier och 602 267 aktier av serie C), vilket motsvarar en ökning 
om cirka 24,8 procent3). För de aktieägare som avstår att teckna aktier 
i nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt om totalt 19 112 145 
nya aktier, motsvarande cirka 19,9 procent3) av det totala antalet aktier 
i Bolaget efter nyemissionen.

Kostnaderna för emissionen beräknas uppgå till cirka 11,5 Mkr. 
 Gunnebo ålägger inte investerare några avgifter eller andra kostnader.

Varför upprättas detta prospekt?

Den 20 juni 2019 offentliggjorde  Gunnebo att koncernen hade ingått 
avtal om att förvärva det tjeckiska tillträdeskontrollbolaget Cominfo 
och den 1 juli 2019 slutfördes förvärvet efter att samtliga villkor för 
förvärvets genomförande hade uppfyllts. Köpeskillingen för förvärvet 
uppgick till 240 Mkr på skuldfri basis och finansierades genom att 
 Gunnebo utnyttjade sina befintliga kreditfaciliteter. Genom förvärvet 
stärker  Gunnebo sin position inom det strategiskt viktiga segmentet 
Entrance Control och koncernen förväntas kunna realisera synergi-
effekter inom produktion samt forskning och utveckling.

Företrädesemissionen kommer att tillföra  Gunnebo högst cirka 
363,1 Mkr före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå 
till cirka 11,5 Mkr. Av nettoemissionslikviden om cirka 351,6 Mkr 
kommer 240 Mkr att användas till att minska den tillfälligt utökade 
bruttoskuldsättning som förvärvet av Cominfo har medfört. Reste-
rande 111,6 Mkr kommer att användas till att öka  Gunnebos finansiella 
handlingsutrymme genom att ytterligare minska koncernens brut-
toskuldsättning, vilket möjliggör för  Gunnebo att kunna ta tillvara på 
marknadsmöjligheter och realisera koncernens strategi för lönsam 
tillväxt.

Aktieägarna Stena Adactum, Vätterledens Invest Aktiebolag 
(”Vätter ledens Invest”) och If Skadeförsäkring AB (”If Skadeför-
säkring”) – som tillsammans innehar cirka 54,2 procent av aktierna 
i  Gunnebo4) – har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sina 
respektive pro rata-andelar av nyemissionen. Därutöver har Stena 
 Adactum och Vätterledens Invest åtagit sig att garantera teckning 
av ytterligare aktier motsvarande cirka 45,8 procent av nyemis-
sionen. Nämnda aktieägare har följaktligen åtagit sig att teckna 
respektive garanterat teckning av aktier motsvarande 100 procent av 
nyemissionen.

Gunnebos finansiella rådgivare i samband med nyemissionen är 
SEB (Kungsträdgårdsgatan 8, 106 40 Stockholm) och BNP Paribas 
S.A. (”BNP Paribas”) (16, Boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frank-
rike). SEB är Global Coordinator och Joint Bookrunner, medan BNP 
Paribas är Joint Bookrunner i samband med erbjudandet enligt detta 
prospekt. SEB och BNP Paribas (samt till dessa närstående företag) 
har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika 
bank-, finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt 
 Gunnebo för vilka dessa har erhållit, respektive kan komma att erhålla, 
ersättning. SEB och BNP Paribas samt vissa till dessa närstående är 
dessutom långivare och/eller förmedlare av lån beviljade till  Gunnebo.
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Riskfaktorer
En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det 
viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för  Gunnebo 
och aktiens framtida utveckling. Det gäller bland annat risker som hänförliga till  Gunnebos 
verksamhet och bransch, legala risker, finansiella risker samt risker relaterade till aktien och 
nyemissionen, varav vissa ligger utanför  Gunnebos kontroll. Nedan beskrivs de riskfaktorer 
som bedöms vara väsentliga för  Gunnebo. Gunnebo har därvid bedömt riskfaktorernas 
väsentlighet på grundval av sannolikheten för deras förekomst och den förväntade 
omfattningen av deras negativa effekter. Redogörelsen nedan är baserad på information som 
är tillgänglig per dagen för detta prospekt. De riskfaktorer som för närvarande bedöms mest 
väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter presenteras utan 
särskild rangordning.

Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en väsentligt negativ inverkan på 
 Gunnebo verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. De kan även medföra att aktierna i 
 Gunnebo minskar i värde, vilket skulle kunna leda till att aktieägare i  Gunnebo förlorar hela eller 
delar av sitt investerade kapital. 

Verksamhets- och branschrelaterade 
risker
Gunnebo är föremål för risker relaterade till ändrade 
marknadsförhållanden, konjunkturutveckling och 
förändringar i kunders beteenden.

Gunnebo är en global säkerhetsleverantör som erbjuder produkter, 
tjänster och mjukvara inom säkerhetssegmentet till detaljhandel, 
kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och 
högriskanläggningar samt banker. Efterfrågan på  Gunnebos produk
ter, tjänster och mjukvara är beroende av det allmänna konjunkturläget 
inom de segment och sektorer till vilka  Gunnebos erbjudande riktar 
sig, vilket i sin tur påverkas av makroekonomiska faktorer i de länder 
och regioner där  Gunnebo bedriver verksamhet, däribland tillväxttak
ten i den globala ekonomin, valutakursfluktuationer, tullar och andra 
globala handelsbegränsande åtgärder, råvarupriser och inflation.

Efterfrågan på  Gunnebos produkter, tjänster och mjukvara är vidare 
beroende av marknadsförhållanden och drivkrafter som kan vara mer 
eller mindre specifika för  Gunnebos olika affärsområden. Exempelvis 
är den ökade säkerhetsmedvetenheten på grund av oro för terrorhot 
på offentliga platser och högriskanläggningar en viktig drivkraft för 
efterfrågan på produkter som brandsäkra skåp och elektroniska lås 
från affärsområdet Safe Storage. Vidare har urbaniseringstrenden och 
städernas växande befolkning, som bland annat driver utbyggnad 
av tunnelbanor och stadsbussar och leder till ett ökat behov av att 
skydda kommersiella och offentliga byggnader, påverkat efterfrågan 
på produkter som vändkors, rotationsgrindar och säkerhetsslussar 
från affärsområdet Entrance Control. Därtill har strukturomvandlingen 
inom banksektorn, som drivs av den tekniska och digitala utveck
lingen, lett till minskad kontanthantering och färre fysiska bankkontor i 
vissa regioner, vilket har påverkat efterfrågan från banksektorn på tra
ditionella kontanthanteringsprodukter från affärsområdet Cash Mana
gement. Det finns en risk att förändrade marknadsförutsättningar och 
trender till följd av exempelvis förändrat omvärlds och säkerhetsläge, 
försämrad konjunktur, ändrade politiska prioriteringar, ny lagstiftning 
samt teknisk utveckling och digitalisering leder till minskad efterfrågan 

på Gunnebos produkter, tjänster och mjukvara, vilket skulle påverka 
koncernens omsättning och tillväxt negativt.

Det finns även en risk att ett försämrat konjunkturläge påverkar 
Gunnebos kunders inköpsbeteenden, produktionsnivåer, investe
ringsplaner och finansiella förmåga och leder till försämrad tillgång till, 
och därmed villkor för, finansiering för de kunder och sektorer till vilka 
Gunnebo erbjuder sina produkter, tjänster och mjukvara. I en lågkon
junktur finns det dessutom en risk för att Gunnebo har svårt att upp
rätthålla en lönsam prissättning och drabbas av svårigheter att erhålla 
betalning i tid. En höjning/sänkning av Gunnebos försäljningspriser 
med +/ 1 procent, baserat på förhållandena per den 31 december 
2018, skulle ha påverkat Gunnebos intäkter och rörelseresultat med 
cirka +/ 50 Mkr. Det finns således en risk att negativ konjunkturut
veckling och förändringar i kunders inköpsbeteenden har väsentlig 
negativ inverkan på Gunnebos verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Gunnebo är beroende av att upprätthålla sitt anseende 
och behålla viktiga kundrelationer.

Gunnebo är beroende av sitt anseende och sitt varumärke för att 
erhålla nya kunder, leverantörer och samarbetspartners samt för 
att behålla sådana befintliga relationer.  Gunnebos anseende och 
varumärke är framförallt beroende av säkerheten, tillförlitligheten och 
kvaliteten i dess produkter, tjänster och mjukvara. Försämrad till
verkningskvalitet och kundservice är vidare exempel på faktorer som 
påverkar förtroendet hos Gunnebos kunder och följaktligen Gunnebos 
anseende och varumärke. Om Gunnebos produkter, tjänster eller 
mjukvara inte uppfyller lagar, regler eller myndighetsbeslut eller orsa
kar skada på person och egendom finns det en risk att en kund väljer 
att avsluta sin affärsrelation med Gunnebo. Vissa kundrelationer är 
mycket viktiga för Gunnebo, antingen därför att en viss kund står för 
en stor eller återkommande del av ett affärsområdes omsättning eller 
därför att en viss kund ger tillgång till en viktig marknad eller region. 
Exempelvis har Gunnebo vissa viktiga och långvariga kundrelationer 
med globala tillverkare av bankomater, till vilka affärsområdet Safe 
Storage levererar säkerhetsskåp. Om Gunnebo förlorar en långvarig 
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eller viktig kund eller annan relation eller misslyckas med att upprätt
hålla sitt anseende riskerar det att påverka efterfrågan på Gunnebo 
produkter, tjänster och mjukvara negativt samt därigenom inverka 
negativt på koncernens omsättning och tillväxt.

Risken att exponeras mot negativ publicitet och negativa åsikts
yttringar har ökat med de många informations och mediekanaler som 
existerar idag, vilket försvårar för  Gunnebo att kontrollera hur dess 
varumärke uppfattas på marknaden. Försämrat anseende till följd av 
negativ publicitet rörande Gunnebos verksamhet (oavsett om den 
är sann eller falsk) riskerar därför att medföra förlust av kunder och 
försämrat resultat. Vidare kan eventuella negativa händelser, negativ 
publicitet eller förväntningar som inte uppfylls, även om inte Gunnebo 
är direkt involverat utan sådana händelser eller sådan publicitet är 
hänförliga till dess underleverantörer och distributörer eller systemin
tegratörer och andra samarbetspartners, skada Gunnebos anseende. 
Dessutom kan omfattande negativ publicitet avseende regulatoriska 
eller rättsliga processer, betydande överträdelser av lagar eller före
skrifter, misslyckande att uppfylla viktiga kontraktuella åtaganden eller 
tidsfrister skada Gunnebos anseende och varumärke samt undermi
nera kunders och andra intressenters förtroende för Gunnebo, vilket 
riskerar att ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksam
het, resultat och finansiella ställning. 

Gunnebo är föremål för risker relaterade till 
produktutveckling och andra konkurrensfaktorer.

Gunnebos kunder ställer höga säkerhets och kvalitetskrav på de 
produkter, tjänster och den mjukvara som koncernen tillhandahåller. 
 Gunnebo riskerar att förlora kunder och marknadsandelar om pro
dukter, tjänster och mjukvara som levereras inte motsvarar kundernas 
förväntningar avseende kvalitet, tillförlitlighet eller funktion. För att 
kunna konkurrera effektivt måste  Gunnebo även implementera ny 
teknik samt löpande anpassa och uppdatera sina produkter, tjänster 
och mjukvara samt affärsmodell efter rådande tekniska och digitala 
förutsättningar och trender. Exempelvis har hårdvara inom bland 
annat kontanthantering i allt högre utsträckning blivit en standardvara, 
varför tjänster och mjukvara blir viktiga sätt att differentiera sig. Vidare 
minskar efterfrågan från banksektorn på certifierade säkerhetsskåp 
på många håll i världen, vilket medför att  Gunnebo måste ompositio
nera sitt erbjudande för att öka försäljningen mot ett bredare mellan
segment inom exempelvis detaljhandeln och läkemedelsindustrin. Om 
 Gunnebo misslyckas med sådan ompositionering, med sin produkt
utveckling eller att anpassa sig efter ny teknik och nya affärsmodeller 
eller av något annat skäl inte lyckas konkurrera effektivt skulle det leda 
till att  Gunnebo förlorar marknadsandelar och kunder.

För framgångsrik produktutveckling krävs det i varje enskilt led i till
verkningen att produkten, tjänsten eller mjukvaran motsvarar kundens 
förväntningar. Samma förväntningar gäller vid leverans från underleve
rantörer. När det gäller internt tillverkade produkter eller internt utveck
lad mjukvara måste  Gunnebo se till att varje led i produktionen och 
utvecklingen är väl definierat och att rätt kontroller genomförs under 
processen så att produkten respektive mjukvaran är korrekt när den 
väl levereras. Vad avser produkter och mjukvara där produktionen res
pektive utvecklingen är outsourcad måste underleverantören efterleva 
definierade specifikationer samt uppfylla förväntningar beträffande 
kvalitet, tillförlitlighet, funktionalitet och leveransprecision. Vid tillhan
dahållande av service och tjänster som utförs av egna resurser eller av 
samarbetspartners krävs det att dessa utbildas och att deras kvalifi
kationer och utförande kvalitetssäkras. Om Gunnebo eller Gunnebos 
samarbetspartners inte uppfyller kundernas förväntningar och till följd 
av detta förlorar viktiga kunder eller betydande marknadsandelar 
skulle det ha en väsentlig negativ inverkan på Gunnebos verksamhet, 
resultat och finansiella ställning.

Gunnebo är föremål för projekt- och avtalsrelaterade 
risker.

Gunnebos verksamhet bedrivs dels genom försäljning av fastställda 
kvantiteter till ett fastställt pris, dels i projektform där kontraktssum
man kan vara betydande samt projektet löpa över flera år och inne
hålla betydande element av integration, anpassningar och service. 
Exempelvis slutförde  Gunnebo under 2017 projektet med att leverera 
1 100 tunnelbanespärrar till Atens tunnelbana, vilket pågått sedan 
2016, och för närvarande pågår ett stort projekt där  Gunnebo leve
rerar entrélösningar till det italienska departementet för kollektivtrafik 
i samband med dess upprustning av italienska järnvägsstationer. 
Enskilda kund och projektavtal med betydande kontraktssummor 
kan ha stor betydelse för ett affärsområdes lönsamhet och resultat 
och dessutom bidra med varumärkesspridning och kundkännedom. 
Om Gunnebo misslyckas med att erhålla sådana större projektupp
drag med större kontraktssummor skulle det därför ha en väsentlig 
negativ inverkan på koncernens resultat och finansiella ställning.

Dessa typer av långa och emellanåt komplicerade projekt expo
nerar  Gunnebo för risker och ställer stora krav på projektplanering 
och kontroll samt uppföljning för att vid varje tidpunkt säkerställa att 
antaganden och bedömningar om projektkostnader och intäkter ger 
en tillfredsställande grund för redovisning av intäkter, kostnader och 
lönsamhet. Det finns en risk att bristfällig styrning avseende projekt
ledning, projekt och produktkvalitet, kostnader och ledtider inverkar 
negativt på ett enskilt projekt. Vissa av  Gunnebos större projektavtal 
innehåller fastpriskomponenter. Avtal med fastpriskomponent innebär 
att  Gunnebo accepterar uppdragets pris, vilket baseras på specifice
rade förutsättningar samt uppskattningar av uppdragets slutliga kost
nad, vid den tidpunkt då avtalet ingås, varvid  Gunnebo således åtar 
sig de huvudsakliga riskerna hänförliga till projektets genomförande, 
liksom de garantiförpliktelser som kan gälla efter slutfört projekt. Det 
finns således en risk att  Gunnebo misslyckas med att på ett adekvat 
sätt uppskatta kostnaderna för ett projekts genomförande, vilket 
riskerar att leda till negativ resultatpåverkan och försämrad lönsamhet. 
Långa kundprojekt kan också kräva omfattande initiala investeringar 
i utveckling och produktion, vilket påverkar påverka  Gunnebos kas
saflöde negativt.

Vissa av  Gunnebos kundavtal innehåller också garantiåtaganden 
för fullgörande av olika kontraktsenliga åtaganden, vilket exponerar 
 Gunnebo för risker och kräver att avsättningar görs. Avsättningar för 
garantier innebär uppskattningar om utfallet av anspråk till följd av 
defekta produkter. Antaganden behöver göras både för att förutse 
returer och för kostnader för att ersätta defekta produkter och/eller 
kompensation till kunder för skador orsakade av  Gunnebos produkter. 
Dessa antaganden baseras på statistik över tidigare anspråk, förvän
tade kostnader för åtgärder samt den genomsnittliga tidsåtgången 
mellan det att felet uppstår och anspråk riktas mot  Gunnebo. Om 
Gunnebos antaganden visar sig vara avsevärt felaktiga eller om 
Gunnebos avsättningar inte är tillräckliga för att täcka omfattande 
garantiåtaganden eller krav från kunder riskerar det att ha en väsentlig 
negativ inverkan på dess verksamhet, resultat och finansiella ställning. 
Om Gunnebo behöver infria ett omfattande garantiåtagande riskerar 
det också att påverka koncernens försäkringspremier och självrisk 
negativt. Det finns även en risk att omfattningen av  Gunnebos försäk
ringsskydd inte är tillräckligt för att täcka omfattande garantianspråk 
som uppstår inom ramen för koncernens verksamhet. Dessutom 
har de flesta av  Gunnebos försäkringsvillkor begränsningar när det 
gäller vilka maximala belopp som kan komma att utbetalas. Det finns 
således en risk att försäkringsskyddets omfattning inte kommer att 
vara heltäckande i ett visst avseende och att försäkringspremien eller 
självrisken kommer att höjas väsentligt. 
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Gunnebo är beroende av att dess produkter uppfyller 
vissa tekniska standarder och krav.

Gunnebos kundkrets inkluderar bland annat företag och andra aktörer 
som hanterar, förvarar eller transporterar värdefulla, säkerhets
klassade eller reglerade varor som exempelvis kontanter, vapen och 
narkotikaklassade läkemedel. De som hanterar sådana typer av 
varor är i många fall enligt nationell lagstiftning eller försäkringsvillkor 
skyldiga att använda sig av förvaringsskåp och säkerhetsprodukter av 
viss skyddsnivå och som är certifierade enligt regional eller nationell 
standard. I Sverige regleras exempelvis förvaring av skjutvapen och 
ammunition av vapenlagen (1996:67) och Polismyndighetens före
skrifter, genom vilka de krav som uppställs för att förvaringen ska vara 
godkänd framgår. När det gäller värdeskåp, deponeringsskåp och 
serviceboxar som är avsedda för förvaring av värdesaker och hand
lingar klassas de olika produkterna efter sina skyddande egenskaper 
och benämns i olika grader, där graden beskriver vilka risker som 
produkten skyddar mot och ligger till grund för vilka värden som kan 
förvaras. Det finns dessutom i vissa fall nationella krav på säkerhets
klassning av produkter, mjukvara och personal när  Gunnebo levererar 
och installerar produkter och mjukvara på exempelvis offentliga hög
riskanläggningar, banker och kärnkraftverk.

Vidare omfattas vissa av  Gunnebos produkter, exempelvis grindar 
för tillträdeskontroll, elektriska skåp och larmbågar, av regelverk som 
uppställer grundläggande hälso och säkerhetskrav tillämpliga på pro
dukter som släpps ut på marknaden (t.ex. Maskindirektivet (2006/42/
EG), Lågspänningsdirektivet (2014/35/EU), Direktivet om elektro
magnetisk kompabilitet (EMC) (2014/30/EU) och RoHS IIdirektivet 
(2011/65/EU) samt, i förekommande fall, internationella och nationella 
motsvarigheter.  Gunnebos verksamhet ställer således höga krav på 
upprättande och efterlevnad av interna rutiner inom samtliga koncer
nens affärsområden och regioner för att säkerställa efterlevnad med 
vid var tid gällande krav på dess produkter. Om någon av Gunnebos 
produkter har brister i sin konstruktion som medför risk för olyckor 
eller ohälsa vid användningen av dem kan behöriga myndigheter 
besluta om försäljningsförbud, besluta att leverantören måste återkalla 
produkten från marknaden eller lämna varningsinformation. Det finns 
även en risk att bristande efterlevnad leder till betydande sanktionsav
gifter samt krav från kontraktsparter och utomstående.  

Gunnebo är således beroende av att dess produkter och mjuk
vara, däribland säkerhetsskåp, brandsäkra skåp, säkerhetsskåp 
för uttagsautomater, valv, valvdörrar, bankfack och elektroniska lås, 
uppfyller tekniska standarder och andra krav samt erhåller och upp
fyller relevant certifiering eller säkerhetsklassning. Eftersom det för 
många produkter inte finns någon global certifieringsstandard måste 
 Gunnebo certifiera sina produkter och mjukvara i enlighet med olika 
regionala normer, däribland EN i Europa, UL i USA och BIS i Indien. 
Sådan certifiering är också viktigt för kunderna eftersom den fungerar 
som ett erkänt klassificeringssystem som överensstämmer med lokala 
försäkringsregler. Det finns en risk att förändringar av tekniska stan
darder och krav leder till att Gunnebos produkter och mjukvara inte är 
kompatibla med nya tekniska standarder. Om Gunnebo misslyckas 
med att identifiera och anpassa sig till ny lagstiftning samt nya tek
niska standarder och andra viktiga krav och därmed misslyckas med 
att erhålla relevant certifiering och säkerhetsklassning kan efterfrågan 
på Gunnebos produkter och mjukvara minska, vilket skulle påverka 
koncernens omsättning och tillväxt väsentligt negativt.

Gunnebo är beroende av att attrahera och behålla 
medarbetare med nyckelkompetens.

Gunnebos medarbetare är en viktig tillgång och nyckeln till lång
siktig tillväxt och framgång.  Gunnebo är således beroende av att 
kunna attrahera, utveckla, behålla och motivera medarbetare med 

nyckelkompetens när det bland annat gäller produkt och mjukvaru
utveckling, tillverkning, försäljning och marknadsföring, ITsäkerhet, 
affärsutveckling, strategi och projekthantering. Under 2018 imple
menterade  Gunnebo en ny organisationsstruktur och ett nytt sätt att 
arbeta genom affärsområden, vilket medförde att många anställda 
fick nytt ansvar och nya roller. Om Gunnebo misslyckas med att 
ge de anställda rätt stöd och kompetensutveckling i sina nya roller 
riskerar en sådan omorganisation att leda till kompetensbortfall, 
missnöje bland de anställda och ytterst avslutade anställningar och 
att Gunnebos förändringsarbete därigenom fördröjs, vilket riskerar att 
påverka koncernens verksamhet och konkurrensförmåga negativt.  

I en affärsmiljö som kännetecknas av hård konkurrens och snabba 
teknologiska förändringar är det viktigt att attrahera och behålla med
arbetare med rätt kompetens, erfarenhet och värderingar. Detta kan 
dock vara särskilt utmanande på tillväxtmarknader, där konkurrensen 
om kvalificerade medarbetare är hög och den samlade kompetensen 
kan vara begränsad. Detta kan i sin tur leda till ökade ersättningsni
våer, vilket påverkar  Gunnebos resultat negativt. Under räkenskaps
året 2018 uppgick ersättning och sociala avgifter till anställda till 1 545 
Mkr. En ökning av  Gunnebos lönekostnader (inklusive sociala avgifter) 
med 1 procent skulle, baserat på förhållandena per den 31 december 
2018, ha påverkat rörelseresultatet negativt med cirka 16 Mkr. Om 
 Gunnebo däremot skulle erbjuda för låga ersättningsnivåer kan det 
leda till att medarbetare väljer att avsluta sina anställningar, vilket 
skulle påverka  Gunnebos konkurrenskraft och verksamhet negativt.

Om  Gunnebo misslyckas med att attrahera, utveckla, behålla och 
motivera kvalificerad personal som behövs i verksamheten skulle det 
leda till att det blir svårare för koncernen att leverera säkerhetsproduk
ter, tjänster och mjukvarulösningar av den kvalitet och kvantitet som 
kunderna förväntar sig. Det finns också en risk att kompetenta med
arbetare lämnar  Gunnebo och går till konkurrenter eller kunder. Om 
sådana avhoppande medarbetare med god kännedom om  Gunnebo 
också tar med sig andra kvalificerade medarbetare accentueras 
denna risk. Det finns en risk att detta leder till betydande framtida 
intäktsbortfall och ökade kostnader, vilket skulle ha en väsentlig 
negativ inverkan på Gunnebos verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Gunnebo är föremål för risker relaterade till avbrott och 
störningar i sina tillverkningsanläggningar.

Gunnebos tillverkning sker vid nio tillverkningsenheter i lika många 
länder och består av en kedja av processer där avbrott och störningar 
kan påverka  Gunnebos möjligheter att uppfylla sina åtaganden mot 
kund.  Gunnebos tillverkningsanläggningar finns i Indien, Indonesien, 
Italien, Kina, Nederländerna, Spanien, Tjeckien, Tyskland och USA, 
vilket exponerar  Gunnebo för en rad olika risker som kan vara mer 
eller mindre specifika för landet eller regionen i fråga. Dessa risker 
omfattar bland annat extrema väderförhållanden och naturkata
strofer, brand, stöld, systemfel, mekaniska fel eller utrustningshaveri 
och liknande risker. Exempelvis har  Gunnebo en tillverkningsenhet 
i Jakarta, Indonesien som tillverkar säkerhetsskåp och produkter 
för kontant hantering. Jakarta, som är beläget på den indonesiska 
ön Javas västra sida, befinner sig i farozonen för jordbävningar och 
påverkas årligen av översvämningar. Dessutom är möjligheten att på 
ett enkelt och kostnadseffektivt sätt överföra produktionskapacitet 
mellan Gunnebos olika tillverkningsanläggningar begränsad eftersom 
vissa anläggningar är inriktade mot produktion av specifika produk
ter för särskilda affärsområden. Eventuella omfattande avbrott och 
störningar till följd av nämnda händelser kan begränsa Gunnebos 
förmåga att tillverka produkter i tillräcklig utsträckning, vilket skulle ha 
en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.
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Det finns även en risk att  Gunnebo i framtiden inte kommer att 
kunna bygga nya eller göra investeringar i befintliga anläggningar på 
gynnsamma villkor eller effektivisera produktionen. Om  Gunnebo inte 
kan bygga nya eller göra investeringar i befintliga anläggningar eller 
genomföra produktionseffektiviseringar på grund av exempelvis stat
liga eller regulatoriska begränsningar, ofördelaktiga ekonomiska villkor 
eller globala eller landspecifika marknadsförhållanden och därigenom 
leda till att Gunnebo inte kan utöka sin produktionskapacitet finns 
det en betydande risk att Gunnebo därmed inte uppnår eftersträvad 
försäljningstillväxt och lönsamhet.

Gunnebo är föremål för risker relaterade till 
underleverantörer, distributörer, systemintegratörer och 
andra samarbetspartners.

Gunnebo samarbetar med ett flertal underleverantörer inom ramen 
för sin verksamhet och är exempelvis beroende av leverans av lås
komponenter till kassaskåp, biometrisk mjukvara för produkter inom 
tillträdeskontroll samt SafePaylösningar för produkter inom sluten 
kontanthantering. Koncernen har även ett nätverk av distributörer och 
andra samarbetspartners på över 100 marknader i världen och säljer 
produkter och mjukvara indirekt till slutkunder via systemintegratö
rer. Exempelvis säljs 90 procent av produkterna från affärsområdet 
Entrance Control indirekt via sådana kanaler.  Gunnebos distributörs
nätverk och samarbete med systemintegratörer är således viktigt för 
dess försäljning. 

Gunnebo är beroende av att underleverantörer, distributörer, 
systemintegratörer och andra samarbetspartners fullgör sina kontrak
tuella åtaganden när det gäller kvalitet och leveranstid samt uppfyller 
 Gunnebos riktlinjer och andra branschstandarder när det gäller miljö, 
arbetsmiljö, antikorruption, mänskliga rättigheter och affärsetik. Det 
finns dock en risk att sådana aktörer inte levererar i tid eller i enlig
het med den kostnadsbild eller kvalitet som de har åtagit sig eller 
att de inte uppfyller tillämpliga riktlinjer och branschstandarder. Om 
Gunnebo misslyckas med sin bedömning och utvärdering av sådana 
aktörer och det visar sig att dessa i betydande utsträckning inte 
upprätthåller den kvalitetsnivå som Gunnebo förväntar sig, inte har väl 
fungerande miljö och säkerhetsarbete eller att det inte finns kollektiv
avtal på plats mellan dessa aktörer och dess anställda riskerar det att 
ha en väsentlig negativ inverkan på Gunnebos anseende och verk
samhet. Om Gunnebo skulle tvingas byta ut eller inleda samarbete 
med en ny leverantör riskerar det också leda till betydande kostnader 
och arbete att utvärdera och godkänna en ny aktör samt att det kan 
bli svårt för Gunnebo att köpa motsvarande produkt eller tjänst inom 
rimlig tid eller till acceptabel kostnad. Det kan också vara svårt att hitta 
en distributör eller systemintegratör med motsvarande försäljningsför
måga. Om dessa risker relaterade till underleverantörer, distributörer, 
systemintegratörer och andra samarbetspartners inträffar riskerar det 
att ha en väsentlig negativ inverkan på Gunnebos verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.

Gunnebo är föremål för risker relaterade till ökade 
inköpspriser eller brist på viktiga råvaror.

Gunnebo använder en rad olika råvaror vid sin tillverkning och är 
därför exponerat för risker kopplade till prisbildningen på, och till
gången till, de råvaror som är nödvändiga för  Gunnebos produktion. 
Stål utgör den enskilt viktigaste råvarukomponenten i  Gunnebos 
produktion. Inköp av stål spänner över en stor mängd sorter och kvali
teter, med en något differentierad prisbild som följd, och en viss del av 
behovet upphandlas med fastpriskontrakt. Baserat på förhållandena 
per den 31 december 2018 skulle en ökning av stålpriset med 10 pro
cent ha resulterat i en negativ resultatpåverkan om cirka 35 Mkr för 
de därpå följande tolv månaderna. En ökning av inköpspriset på stål 

påverkar därmed  Gunnebos resultat och lönsamhet negativt. Vidare 
finns det en risk att avtal om inköp av stål skulle kunna avslutas eller 
omförhandlas till  Gunnebos nackdel i framtiden, eller att det uppstår 
en brist i tillgången på stål, exempelvis till följd av leveransproblem på 
grund av arbetskonflikter eller liknande händelser. 

Priset och tillgången på stål kan också påverkas negativt av tullar 
och andra globala handelsbegränsande åtgärder. Det stål som 
används vid tillverkningen på  Gunnebos anläggning i Cincinnati, USA 
(som bland annat tillverkar valv och säkerhetsskåp, där stål är den 
viktigaste råvaran) köps huvudsakligen från lokala stålproducenter i 
USA. Priset i USA på lokalt tillverkat stål ökade under 2018 med anled
ning av de tullar som USA påförde importerat stål. Tullar och andra 
handelsbegränsande åtgärder som omfattar råvaror som  Gunnebo 
använder i sin produktion eller komponenter som ingår i  Gunnebos 
produkter ökar således  Gunnebos produktionskostnader. Dessutom 
finns det en risk att konkurrensen på marknaden begränsar möjlig
heterna att fullt ut kompensera kostnadsökningar genom prishöjningar 
gentemot kunder. Dessa omständigheter hänförliga till ökade kost
nader eller avbrott i tillgången på viktiga råvaror kan således påverka 
 Gunnebos produktionskostnader och lönsamhet negativt och utgör 
därmed en betydande risk för Gunnebo.

Gunnebo är föremål för risker relaterade till 
företagsförvärv, samgåenden och avyttringar.

Inom vissa delar av säkerhetsmarknaden, framförallt inom affärs
området Integrated Security, har det under de senaste åren skett 
en lokal konsolidering av mindre företag. Den goda tillväxten bland 
många företag inom affärsområdet Entrance Control gör att även 
marknaden för detta affärsområde präglas av konsolidering. Exempel
vis slutförde  Gunnebo den 1 juli 2019 förvärvet av Cominfo, ett tjeck
iskt företag verksamt inom tillträdeskontroll. Det finns dock en risk att 
 Gunnebo i framtiden inte kommer att kunna genomföra strategiska 
förvärv eller samgåenden på grund av exempelvis konkurrens med 
andra förvärvare eller ökad skuldsättning. Om  Gunnebo misslyckas 
med att genomföra strategiska förvärv eller samgåenden finns det en 
risk att koncernens expansion och tillväxt påverkas negativt eller helt 
uteblir.

Förvärv och samgåenden medför även risker relaterade till inte
grering av nya verksamheter och medarbetare. Vid förvärv och 
sam gåenden är det viktigt att behålla nyckelpersoner och att ha en 
väl fungerande och effektiv integrationsprocess. Det finns en risk att 
missnöje kan uppstå både hos personalen i den förvärvade verksam
heten och hos personalen inom Gunnebo samt att detta ytterst leder 
till att nyckelpersoner väljer att avsluta sina anställningar. Gunnebo 
kan vidare åsamkas betydande förvärvskostnader samt kostnader 
för omstruktureringar eller andra kostnader i samband med förvärv 
och samgåenden. Det finns även en risk att förväntade synergier inte 
går att realisera eller att det kommer att krävas ytterligare integra
tionskostnader för att uppnå synergierna. Det finns dessutom en risk 
att förvärvade enheter inte presterar som förväntat. Efter förvärv och 
samgåenden finns det också en risk att affärsrelationer med kunder 
och leverantörer förändras eller upphör, vilket riskerar att försvåra för 
Gunnebo att framgångsrikt uppnå förväntade synergier. Vid förvärv av 
bolag som har ett liknande produkterbjudande eller bedriver verksam
het på samma marknader eller regioner som Gunnebo accentueras 
dessa risker ytterligare. Det finns också en risk att  Gunnebo behöver 
skriva ned den goodwill eller andra immateriella tillgångar som upp
kommer vid förvärv (se ”Gunnebo är föremål för risker relaterade till 
värderingen av immateriella tillgångar och skattemässiga underskotts-
avdrag” nedan).

Den 3 december 2018 avyttrade  Gunnebo sin verksamhet i Frank
rike, Belgien och Luxemburg (i huvudsak kopplat till affärsområdet 
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Integrated Security). Genomförda och framtida avyttringar av verk
samheter exponerar  Gunnebo för risker som bland annat följer av 
villkoren för överlåtelsen av den berörda verksamheten, till exempel 
garantier, skadeersättningar och utfästelser till förmån för köparen 
vad gäller den avyttrade verksamheten. Om dessa risker hänförliga 
till förvärv, samgåenden och avyttringar inträffar riskerar det att ha 
en väsentlig negativ inverkan på  Gunnebos verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Gunnebo är föremål för IT- och 
informationshanteringsrelaterade risker.

Gunnebo är beroende av väl fungerande ITinfrastruktur för att kunna 
tillverka, utveckla och sälja sina produkter, tjänster och mjukvara. 
 Gunnebo är således föremål för risker relaterade till avbrott och stör
ningar i sin ITinfrastruktur, vilka kan orsakas av bland annat datavirus, 
strömavbrott, mänskliga eller tekniska fel, sabotage, väder och natur
relaterade händelser eller problem orsakade av bristande skötsel och 
underhåll. ITattacker, fel och skador på ITsystem, driftsstörningar, 
felaktiga eller bristfälliga leveranser av ITtjänster från  Gunnebos 
ITleverantörer som leder till omfattande produktionsavbrott skulle 
påverka Gunnebos verksamhet väsentligt negativt. 

Vidare kan implementering av nya affärssystem leda till oväntade 
kostnader och ta längre tid än förväntat. Det finns även en risk att nya 
affärssystem visar sig vara bristfälliga eller inte kompatibla med den 
verksamhet som Gunnebo bedriver. Vissa av Gunnebos anläggningar 
använder lokala ITinfrastrukturlösningar. För sådana lokala lösningar 
kan det vara mer komplext att upprätthålla adekvata redundans och 
back uplösningar samt att i tid byta ut sådana system när de blir 
föråldrade. Om Gunnebos affärssystem inte fungerar på ett tillfreds
ställande sätt och det skulle leda till ineffektivitet och större avbrott 
i verksamheten riskerar det att ha en väsentlig negativ inverkan på 
Gunnebos anseende och verksamhet.

Gunnebos verksamhet innefattar i vissa fall hantering av känslig och 
konfidentiell information som, om den kommer i orätta händer, riskerar 
att skada såväl Gunnebo som dess kunders verksamhet. Sådan kon
fidentiell information hanteras bland annat inom ramen för projekt som 
involverar, och leveranser till, högriskanläggningar, banker och kärn
kraftverk. Gunnebo är således beroende av att upprätthålla adekvata 
system för informationshantering. Det finns en risk att informations
hanteringssystem tillhörande Gunnebo eller andra företag med vilka 
koncernen har en affärsrelation blir föremål för säkerhetsöverträdelser, 
skadegörelse, datavirus, felplacerad eller förlorad data, automatise
rade eller mänskliga fel eller andra liknande händelser. Omfattande 
spridning eller förlust av känslig och konfidentiell information skulle ha 
en väsentlig negativ inverkan på Gunnebos anseende, verksamhet, 
resultat och finansiella ställning.

Gunnebo är föremål för risker relaterade till sin 
internationella verksamhet.

Gunnebo bedriver verksamhet i cirka 25 länder, har tillverknings
enheter i nio länder och är genom sitt omfattande distributörsnätverk 
närvarande på ytterligare drygt 100 marknader.  Gunnebos inter
nationella verksamhet exponerar koncernen för risker hänförliga till 
bland annat politisk instabilitet, försämrade diplomatiska förbindelser, 
terrorism, protektionism, regionala och/eller gränsöverskridande 
konflikter, naturkatastrofer, epidemier och strejker. Exempelvis bidrog 
svåra väderförhållanden i USA och en jordbävning i Mexiko i septem
ber 2017 till minskad försäljning i USA och att  Gunnebo redovisade 
ett svagare rörelseresultat för tredje kvartalet 2017 jämfört med före
gående år.

Gunnebos internationella verksamhet, i synnerhet på tillväxt
marknader som Brasilien, Indien, Indonesien och Kina exponerar 

även  Gunnebo för andra risker, däribland ogynnsamma politiska 
förändringar, oförutsedda lagändringar, inkonsekvent tillämpning 
av befintliga lagar och regler, otydliga regulatoriska system och 
beskattningssystem samt olika metoder och rutiner för bedrivandet 
av affärsverksamhet. Den internationella verksamheten exponerar 
även Gunnebo för potentiellt längre betalningscykler, svårigheter att få 
betalt för kundfordringar, svårigheter att föra likvida medel ut ur vissa 
länder samt ökade risker för kundförluster.

Vidare finns det i vissa jurisdiktioner nationella legala regler som kan 
kräva att  Gunnebo bedriver verksamhet tillsammans med lokala part
ners och aktieägare. I sådana jurisdiktioner har  Gunnebo dotterbolag 
där koncernen utövar bestämmande inflytande genom avtalsmässiga 
rättigheter alternativt har ett betydande, men inte bestämmande, 
inflytande. Sådana bolags och/eller avtalsrättsliga partnerskap och 
samarbeten exponerar  Gunnebo för risker. Exempelvis kan skilda 
åsikter bland samarbetspartners innebära försenade beslut eller miss
lyckanden med att komma överens i viktiga frågor. Det finns en risk att 
dessa parter inte uppfyller sina åtaganden gentemot  Gunnebo eller 
tredje parter, begår överträdelser av lagar och regler eller på annat 
sätt agerar otillbörligt, att sam arbetet eller partnerskapet fungerar 
otillfredsställande samt att oenighet rörande parternas respektive rät
tigheter och skyldigheter. Exempelvis är Gunnebos verksamhet i För
enade Arabemiraten (där nationella legala regler kräver att verksamhet 
bedrivs med lokala partners) strategiskt viktig för Gunnebos närvaro 
i Mellanöstern. Risker relaterade till bolags och/eller avtalsrättsliga 
partnerskap och samarbeten är således betydande för Gunnebo.

Legala risker
Gunnebo är föremål för risker relaterade till compliance 
och bristande regelefterlevnad.

Gunnebos verksamhet på den globala säkerhetsmarknaden samt 
dess geografiska spridning exponerar  Gunnebo för risker relaterade 
till hållbarhetsfaktorer som mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden 
och korruption. Riskerna för korruption är störst i samband med 
upphandling och erhållande av stora projekt som omfattar betydande 
belopp, i synnerhet sådana projekt som inbegriper motparter som helt 
eller delvis är statligt kontrollerade. Vidare bedriver  Gunnebo verksam
het i vissa jurisdiktioner där risken för korruption anses vara förhöjd, 
däribland Brasilien, Indien, Indonesien och Kina.  Gunnebos verksam
het i sådana jurisdiktioner, i den mån den inbegriper statliga motparter 
(exempelvis vid projekt relaterade till kärnkraftverk och kollektivtrafik), 
kan således medföra en förhöjd risk för korruption. Överträdelser av 
antikorruptionslagstiftning som leder till omfattande böter och andra 
sanktioner av straffrättslig, civilrättslig eller administrativ art samt att 
Gunnebo under längre tidsperioder blir uteslutet från att delta i offent
liga upphandlingsförfaranden skulle ha en väsentlig negativ inverkan 
på Gunnebos anseende, verksamhet, resultat och finansiella ställning. 
Korruptionsrelaterade incidenter eller anklagelser mot leverantörer, 
distributörer, systemintegratörer och andra samarbetspartners med 
vilka Gunnebo har en affärsrelation som – även om Gunnebo inte är 
inblandat – leder till negativ publicitet riskerar att skada Gunnebos 
anseende.

Gunnebos produktportfölj har historiskt sett varit av sådan art att 
produkterna generellt sett inte har bedömts riskera att falla under 
regler om exportkontroll.  Gunnebos strategi för produkt och mjuk
varuutveckling går dock mot mer avancerad teknologi och mjuk
varu lösningar. I kombination med att flera stora handelsaktörer runt 
om i världen skärper och breddar sina nationella regelverk vad gäller 
exempelvis exportkontroll och nationell säkerhet finns det en risk att 
 Gunnebos produkter och mjukvara i framtiden kan komma att falla in 
under regler om exportkontroll, vilket skulle kräva mer framtida kassa
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flöden, ökad administration, ytterligare interna kontroller och i vissa fall 
handelsrestriktioner.

Gunnebo är därtill beroende av att dess medarbetare, underleve
rantörer, distributörer, systemintegratörer och andra samarbetspart
ners följer gällande lagar och regler samt interna styrdokument och 
policyer. Brott mot eller bristande efterlevnad av tillämpliga lagar och 
regler riskerar att påverka Gunnebos verksamhet och anseende nega
tivt. Ett sådant agerande kan till exempel omfatta bristande efterlev
nad av lagar och regler relaterade till bland annat offentlig upphandling 
och konkurrensrätt, penningtvätt, ITsäkerhet och dataskydd (inklu
sive GDPR), bolagsstyrning, exportkontroll och sanktioner, IFRS och 
andra regler hänförliga till redovisning och finansiell rapportering, miljö 
samt arbetsmiljö, affärsetik och likabehandling. Eftersom Gunnebos 
verksamhet är global och dess organisationsstruktur decentraliserad, 
där de olika affärsområdena har såväl operationellt ansvar som resul
tatansvar och således bedriver sin respektive verksamhet utan att i 
alla affärsbeslut koppla in koncerngemensamma funktioner, är det 
komplext och tidskrävande att fullt ut följa upp och kontrollera att hela 
organisationen efterlever interna policyer och uppförandekoder. Om 
Gunnebos medarbetare, leverantörer, distributörer, systemintegratörer 
eller andra samarbetspartners på ett allvarligt sätt agerar i strid med 
rådande lagar samt interna och externa policyer eller på ett sätt som 
inte överensstämmer med den nivå på affärsetik och integritet som 
Gunnebo har åtagit sig skulle det ha en väsentlig negativ inverkan på 
Gunnebos anseende, verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Gunnebo är föremål för risker relaterade till rättsliga och 
administrativa förfaranden.

Gunnebo bedriver verksamhet globalt både i välutvecklade länder 
samt i länder som är mindre politiskt stabila. Det händer att  Gunnebo 
nämns som motpart i diverse juridiska stämningar.  Gunnebo är 
så ledes från tid till annan inblandat i civilrättsliga, arbetsmiljörelaterade 
och administrativa förfaranden som uppstår inom ramen för den 
löpande verksamheten. Tvister riskerar att uppkomma vid påståenden 
från kunder om att  Gunnebos produkter är bristfälliga eller felaktiga 
och inte har hållit den nivå av kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet som 
kunden har förväntat sig. Så kan exempelvis vara fallet vid rån eller 
inbrott i butiker, banker och kassaskåp där kunden påstår att de 
lösningar som  Gunnebo har installerat inte har fungerat på det sätt 
som kunden har förväntat sig.

Det kan vara svårt att förutse risken för, eller möjliga utfall av, rätts
liga förfaranden, tvister och ärenden, där vissa kan vara ogynnsamma 
för Gunnebo och påverka koncernens resultat och finansiella ställning 
väsentligt negativt. I dessa fall riskerar Gunnebo att ådra sig bety
dande kostnader och det finns en risk att de åtgärder för hantering 
som vidtas för att skydda mot den inverkan som sådana kostnader 
kan få inte är tillräckliga. Negativ publicitet i samband med rättsliga 
förfaranden riskerar också att skada Gunnebos anseende. Rättsliga 
och administrativa förfaranden riskerar således att ha en väsentlig 
negativ inverkan på Gunnebos verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Gunnebo är föremål för miljörelaterade risker.

Miljöpåverkan från  Gunnebos verksamhet sker huvudsakligen i pro
duktionsprocesser genom material och energiförbrukning, utsläpp 
till luft och vatten eller uppkomst av buller och avfall. De områden 
som medför störst miljöpåverkan är elförbrukningen vid tillverknings
enheter, koldioxidutsläpp från tillverkningsenheter och från den egna 
fordonsparken samt återvinning av ickefarligt avfall inom produktio
nen. På senare tid har fokus på miljö och klimatfrågor ökat, både från 
medialt och politiskt håll.  Gunnebo har antagit vissa ickefinansiella 
mål hänförliga till sin miljöpåverkan (t.ex. att minska användningen 
av el vid produktionsanläggningar med 8 procent och att minska 

koldioxid utsläppen från tillverkningsenheter med 15 procent (med 
2016 som basår och 2020 som år för måluppfyllnad). Under 2018 
var utfallet för dessa ickefinansiella mål 2 procent. Om Gunnebo 
misslyckas med att uppnå sina ickefinansiella mål hänförliga till miljön 
riskerar det att leda till negativ publicitet, vilket skulle skada Gunnebos 
anseende.

Gunnebos anläggningar omfattas av nationella och regionala krav 
avseende miljö, hälsa och säkerhet. Dessa krav kan bland annat avse 
utsläpp till luft och vatten, oavsiktliga utsläpp i miljön, mänsklig kontakt 
med farliga ämnen, behandling, transport och hantering av avfall 
och farliga ämnen, undersökning och avhjälpande av föroreningar, 
kemikaliehantering, processäkerhet samt upprätthållandet av säkra 
förhållanden på arbetsplatser. Några av  Gunnebos produktionsverk
samheter är tillstånds, anmälnings, och/eller registreringspliktiga, 
vilket kräver att  Gunnebo kontinuerligt kontrollerar verksamheternas 
omgivningspåverkan. Eftersom  Gunnebos tillverkningsenheter är 
belägna i nio olika länder runt om i världen kan efterlevnaden av 
sådana krav vara komplex och tidskrävande. Bristande efterlevnad 
av krav avseende miljö, hälsa och säkerhet riskerar att ha en väsentlig 
negativ inverkan på Gunnebos anseende och verksamhet.

Gunnebo kan vidare hållas ansvarigt för att undersöka och avhjälpa 
föroreningar och utsläpp vid koncernens anläggningar samt på fastig
heter som  Gunnebo, eller bolag eller verksamheter som koncernen 
har förvärvat eller fusionerats med, äger eller tidigare har ägt oavsett 
om  Gunnebo har orsakat föroreningen eller om den verksamhet som 
har orsakat föroreningen var laglig vid tidpunkten då föroreningen 
uppstod.  Gunnebo kan också bli föremål för krav från myndigheter, 
privatpersoner, bolag eller andra parter som begär ersättning för 
påstådd personskada, sakskada eller skada på naturen orsakad 
av föroreningar eller farliga ämnen som har åsamkats av  Gunnebos 
verksamhet, tillverkningsanläggningar eller produkter. Exempelvis 
kan förekomst av förorening i grundvatten orsaka spridning till andra 
fastigheter samt vara svår och kostnadskrävande att utreda, åtgärda 
och kontrollera. Upptäckt av tidigare okända eller nya föroreningar 
eller framställda krav om undersökning och avhjälpande av tidigare 
kända föroreningar vid Gunnebos anläggningar riskerar att leda till 
stora och oväntade kostnader och om Gunnebo gör en väsentligt 
felaktig bedömning av tidpunkten eller storleken av sådana kostnader 
riskerar det att ha en väsentlig negativ inverkan på dess anseende, 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Gunnebo är föremål för risker relaterade till immateriella 
rättigheter.

Gunnebo är beroende av sin förmåga att skydda sina immateriella 
rättigheter.  Gunnebo äger eller innehar på annat sätt rättigheter till 
ett stort antal immateriella rättigheter, delvis patent hänförliga till 
vissa av de produkter och den mjukvara som  Gunnebo tillverkar och 
utvecklar, men huvudsakligen varumärken och domännamn, däri
bland varumärket  Gunnebo.  Gunnebo är även licenstagare för vissa 
varumärken som kan medföra vissa skyldigheter och begränsningar 
när det gäller användandet av varumärket, vilket innebär att  Gunnebo 
inte har samma frihet vid användandet av licensen som om  Gunnebo 
hade ägt varumärket. Det finns en risk att  Gunnebo misslyckas med 
att upprätthålla skyddet för sina immateriella rättigheter på ett adekvat 
sätt. Om exempelvis någon annan aktör säljer produkter av låg kvalitet 
under något av Gunnebos varumärke eller kännetecken, riskerar det 
att allvarligt begränsa Gunnebos konkurrenskraft och skada koncer
nens anseende. 

Utöver produkter och mjukvara som skyddas av registrerade imma
teriella rättigheter använder sig  Gunnebo även av knowhow, företags
hemligheter, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som inte 
är registrerade. Det finns en risk att konfidentialitetsåtaganden från 
medarbetare, underleverantörer, distributörer, systemintegratörer och 
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andra samarbetspartners och andra vidtagna åtgärder för att behålla 
kontroll över sådan information är otillräckligt för att förhindra röjandet 
av känslig information. Om  Gunnebo inte kan skydda viktig informa-
tion och know-how riskerar det att skada  Gunnebo eller dess kunders 
eller samarbetspartners verksamhet samt leda till att  Gunnebo ådrar 
sig kostnader för att kompensera en kund eller samarbetspartner som 
anser sig ha lidit skada.

Gunnebo riskerar även att påverkas negativt av processer eller 
anspråk rörande immateriella rättigheter, dels sådana där Gunnebo 
menar att någon gör intrång i koncernens immateriella rättigheter, 
dels det motsatta förhållandet. Det finns en risk att inledandet av 
omfattande rättsliga förfaranden eller anspråk, Gunnebos oförmåga 
att fördelaktigt lösa eller förlika sådana förfaranden eller anspråk eller 
negativa utgångar i samband med sådana förfaranden eller anspråk 
har en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.

Gunnebo är föremål för skatterisker.

Gunnebo bedriver verksamhet i cirka 25 länder. Verksamheten, 
inklusive transaktioner mellan koncernföretag, bedrivs i enlighet med 
 Gunnebos uppfattning och tolkning av gällande skattelagstiftning, 
skatteavtal och andra skatterättsliga bestämmelser samt i enlighet 
med koncernens uppfattning och tolkning av de berörda skatte-
myndig heternas krav. Det finns dock en risk att  Gunnebos uppfattning 
och tolkning av ovan nämnda lagar, skatteavtal och andra bestämmel-
ser inte är korrekt i alla avseenden. Det finns också en risk att skatte-
myndigheterna i de aktuella länderna kan göra bedömningar och fatta 
beslut som avviker från  Gunnebos uppfattning och tolkning av ovan 
nämnda lagar, skatteavtal och andra bestämmelser.  Gunnebos skat-
temässiga ställning både för tidigare år och innevarande år kan för-
ändras till följd av de beslut som berörda skatte myndigheter fattar eller 
till följd av ändrade lagar, skatteavtal eller andra bestämmelser. Räken-
skapsåret 2018 uppgick  Gunnebos skatte kostnader till 92 Mkr och 
dess effektiva skattesats till 43 procent. Det finns en risk att ändrade 
lagar, skatteavtal eller andra bestämmelser, som eventuellt kan gälla 
retroaktivt, leder till ökade skattekostnader och höjd effektiv skat-
tesats för  Gunnebo, vilket påverkar dess resultat negativt.  Gunnebo är 
även föremål för risker relaterade till värderingen av uppskjutna skatte-
fordringar avseende skattemässiga underskottsavdrag (se ”Gunnebo 
är föremål för risker relaterade till värderingen av immateriella tillgångar 
och skattemässiga underskottsavdrag” nedan).

Gunnebo är även inom ramen för den löpande verksamheten från 
tid till annan inblandat i skattetvister och -förfaranden av varierande 
betydelse och storlek. Brasilien och Indien är exempel på jurisdiktioner 
där sådana förfaranden emellanåt förekommer. Skatterättsliga tvister, 
förfaranden eller processer som leder till att Gunnebo tvingas betala 
avsevärda belopp i skatt skulle ha en väsentlig negativ inverkan på 
Gunnebos resultat och finansiella ställning.

Gunnebo är föremål för risker relaterade till sina 
pensionsutfästelser.

Gunnebo har ett antal förmånsbestämda pensionsplaner huvudsak-
ligen i Kanada, Storbritannien, Sverige och Tyskland. I Storbritannien 
tryggas pensionsförpliktelserna i huvudsak genom inbetalningar till en 
fonderad förmånsbestämd pensionsplan. I Kanada finns pensions-
planer för både tjänstemän och vissa fackligt anställda, vilka erbjuder 
förmåner baserat på den genomsnittliga intjäningen under arbetslivet. 
De förmånsbestämda pensionsplanerna i Sverige ska ge livslång 
pension, där förmånerna huvudsakligen är baserade på de anställdas 
slutlön. De huvudsakliga pensionsplanerna i Tyskland är ofonderade 
planer. 

Det finns tre huvudsakliga riskkategorier som rör förmånsbestämda 
pensionsplaner. Den första kategorin utgörs av risker som påverkar 
pensionsutbetalningarna. Ökad livslängd samt löne- och pensions-
inflation är de främsta riskfaktorerna som kan komma att höja de 
framtida utbetalningar som ska göras enligt de förmånsbestämda 
pensionsplanerna och därmed höjs även pensionsåtagandet. Den 
andra riskkategorin hänför sig till avkastning. Avsatta pensions-
medel investeras i en mängd olika värdepapper och påverkas av 
marknadens fluktuationer. En låg avkastning på investeringarna kan 
komma att reducera pensionsmedlens värde och leda till att de inte 
är tillräckliga för att täcka framtida pensionsutbetalningar. Den sista 
kategorin risker rör beräkningen av pensionsskulden i redovisningen. 
Diskonteringsräntan som används för att beräkna pensionsutfästel-
sens nuvärde kan variera, vilket påverkar värderingen av den förmåns-
bestämda förpliktelsen. Diskonteringsräntan påverkar även storleken 
på ränteinkomster och kostnader som redovisas under finansiella 
poster och servicekostnader.

Per den 31 december 2018 uppgick den totala pensionskostna-
den för  Gunnebos förmånsbestämda pensionsplaner till 40 Mkr. 
 Gunnebo förväntas under 2019 att göra utbetalningar avseende 
förmåns bestämda pensionsplaner om 45 Mkr. Baserat på de förhål-
landen som rådde per den 31 december 2018 skulle en förändring 
av diskonteringsräntan med +/–1 procent ha påverkat  Gunnebos 
aktuariella antaganden med –210/+225 Mkr, medan förväntad löne-
höjningstakt med +/– 1 procent skulle ha påverkat  Gunnebos aktua-
riella antaganden med +47/–40 Mkr. En förändring i inflationen med 
+/–1 procent skulle ha påverkat  Gunnebos aktuariella antaganden 
med +71/–66 Mkr. Lägre avkastning på pensionsmedel, förändringar 
på marknaden, räntefluktuation, inflationsförändringar och negativa 
förändringar i andra väsentliga aktuariella antaganden skulle således 
ha en väsentlig negativ inverkan på  Gunnebos resultat och finansiella 
ställning.

Gunnebo är föremål för arbetsrättsliga risker.

Per den 31 december 2018 hade  Gunnebo 4 449 anställda i cirka 25 
länder. Vissa delar av  Gunnebos verksamhet omfattas av kollektiv-
avtal och andra överenskommelser med arbetstagarorganisationer, 
däribland verksamheten i Indien, Spanien, Sverige och Tyskland. 
Sådana avtal omförhandlas från tid till annan. Om sådana förhand-
lingar avbryts eller om en överenskommelse inte nås kan det påverka 
 Gunnebos verksamhet negativt. Vidare riskerar Gunnebo, inom sin 
egen verksamhet eller inom underleverantörers, distributörers, sys-
temintegratörers eller andra samarbetspartners verksamhet, att bli 
föremål för strejker eller andra stridsåtgärder, vilket riskerar att med-
föra störningar och förseningar i verksamheten. Det finns dessutom 
en risk att övertalighet, exempelvis till följd av effektiviseringar och 
rationaliseringar i verksamheten eller nedlagd tillverkning, som inte 
hanteras i god ordning och i samförstånd med fackliga organisationer 
leder till att Gunnebos anseende som arbetsgivare skadas och att 
dess relation med arbetstagarorganisationer försämras.  

I Gunnebos verksamhet förekommer emellanåt anspråk från tidi-
gare anställda som påstår att de felaktigt har pensionerats, sagts upp 
eller att de har rätt till viss ytterligare ersättning eller avgångsvederlag. 
Sådana förfaranden är mer vanliga i vissa länder, exempelvis Indo-
nesien och Spanien. Arbetsrättsliga tvister som leder till betydande 
negativ publicitet och anseendeskador samt omfattande skade-
ståndsskyldighet skulle ha en väsentlig negativ inverkan på koncer-
nens verksamhet, resultat och finansiella ställning.
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Finansiella risker
Gunnebo är föremål för risker relaterade till sin 
skuldsättning.

Per den 31 december 2018 uppgick  Gunnebos långfristiga netto
låne skuld till 1 714 Mkr och denna nettolåneskuld inklusive pensions
förpliktelser i förhållande till EBITDA uppgick till 4,5 gånger. Detta är för 
 Gunnebos vidkommande en hög skuldsättningsgrad, som dessutom 
initialt kommer att öka till följd av förvärvet av Cominfo.

Gunnebos nuvarande skuldsättning kan medföra att koncernen 
blir föremål för ökade räntekostnader, vilket riskerar att försvåra för 
koncernen att fullgöra sina förpliktelser när det gäller utestående 
kreditfaciliteter och annan skuldsättning. Höjda räntenivåer kan också 
medföra att Gunnebo måste använda en större del av kassaflödet till 
räntebetalningar, vilket leder till minskat kassaflöde för andra ändamål 
och därigenom begränsar koncernens förmåga att finansiera rörelse
kapital, investeringar, förvärv, förfallande skuldförpliktelser, affärsverk
samheter och andra allmänna företagsändamål. En hög skuldsättning 
ökar vidare Gunnebos sårbarhet för, och minskar dess flexibilitet att 
hantera, allmänna ekonomiska och branschrelaterade förhållanden, 
begränsar koncernens flexibilitet när det gäller att planera för, eller 
reagera på, förändringar i Gunnebos verksamhet, konkurrens och 
den bransch där Gunnebo är verksamt samt påverkar koncernens 
konkurrenskraft negativt, speciellt om skuldbördan är högre än 
konkurrenternas.

En del av Gunnebos skulder löper dessutom med rörlig ränta som 
är kopplad till varierande marknadsräntor. En ökning i marknadsrän
torna leder följaktligen till ökade räntekostnader och skuldförpliktelser 
för koncernen, vilket accentuerar de skuldsättningsrelaterade ris
kerna. Om dessa risker hänförliga till skuldsättning inträffar riskerar 
det att ha en väsentlig negativ inverkan på Gunnebos resultat och 
finansiella ställning.

Gunnebo är föremål för risker relaterade till sina 
finansieringsavtal.

Gunnebos basfinansiering består huvudsakligen av en syndikerad 
lånefacilitet med BNP Paribas och SEB och en bilateral facilitet med 
AB Svensk Exportkredit. Avtalen innefattar vissa villkor avseende till 
exempel begränsningar kring förvärv och avyttringar av koncernens 
tillgångar/verksamheter. Dessa kreditavtal innehåller också finansiella 
åtaganden (så kallade kovenanter) som innebär att  Gunnebo måste 
leva upp till vissa finansiella nyckeltal under avtalens löptid, till exempel 
ett åtagande relaterat till  Gunnebos skuldsättningsgrad. 

I juli 2018 undertecknade  Gunnebo ett avtal om att avyttra sin verk
samhet i Frankrike, Belgien och Luxemburg. Som en konsekvens av 
avyttringen konstaterade  Gunnebo att koncernen inte skulle ha möjlig
het att uppfylla sitt åtagande relaterat till skuldsättningsgrad, vare sig 
i lånefaciliteten med BNP Paribas och SEB eller i den bilaterala facili
teten med AB Svensk Exportkredit. Av denna anledning har  Gunnebo 
fört diskussioner med sina långivare om att på kvartalsbasis beviljas 
undantag (så kallade waivers) från att uppfylla åtagandet.  Gunnebo 
har från och med det andra kvartalet 2018 begärt och beviljats waivers 
för samtliga efterföljande kvartal, inklusive andra kvartalet 2019. Om 
 Gunnebo i framtiden inte skulle ha möjlighet att uppfylla åtaganden 
i sina finansieringsavtal och inte beviljas waivers kan uppsägning 
av lånen ske enligt villkoren för finansieringsavtalen. En eventuell 
uppsägning kan i sin tur leda till att utestående belopp enligt andra 
finansieringsavtal också förfaller till betalning (så kallad crossdefault). 
Allt detta riskerar att ha en väsentlig negativ inverkan på  Gunnebos 
resultat och finansiella ställning.

Gunnebo är föremål för likviditets- och finansieringsrisk.

Med likviditetsrisk avses risken att inte ha tillgång till likvida medel eller 
outnyttjade krediter för att fullgöra sina betalningsförpliktelser. Med 
finansieringsrisk avses risken att finansieringen av koncernens kapital
behov samt refinansieringen av utestående lån försvåras eller fördyras.

Det finns en risk att  Gunnebo inte klarar av att återbetala skulder när 
de förfaller, vilket bland annat kan bero på att koncernen inte förmår 
generera tillräckligt kassaflöde från den löpande verksamheten. 
Förmågan att erhålla kapital eller finansiering genom lån med gynn
samma villkor eller överhuvudtaget beror på flera faktorer som ligger 
utanför  Gunnebos kontroll, däribland de vid tidpunkten rådande villko
ren på de internationella kredit och kapitalmarknaderna.  Gunnebos 
förmåga att sälja tillgångar (i den mån det är tillåtet enligt villkor i 
låneavtal) och använda intäkterna för att återbetala skuldförbindelser 
som håller på att förfalla beror också på flera faktorer som ligger 
utanför  Gunnebos kontroll, inklusive förekomsten av villiga köpare och 
tillgångsvärden. Om  Gunnebo inte lyckas återbetala sina befintliga 
eller framtida skuldförbindelser, förnya eller refinansiera befintliga eller 
framtida kreditfaciliteter på godtagbara villkor eller överhuvudtaget 
eller fullgöra befintliga finansiella förpliktelser skulle det ha en väsentlig 
negativ inverkan på koncernens likviditet, resultat och finansiella 
ställning.

Gunnebo är föremål för ränterisk.

Med ränterisk avses risken för en negativ resultat och kassaflödes
påverkan vid en varaktig förändring av marknadsräntan som påverkar 
 Gunnebos räntekostnader. Givet samma låneskuld och samma 
räntebindningstider som rådde per den 31 december 2018 skulle en 
ökning av marknadsräntan med 1 procentenhet förändra  Gunnebos 
räntekostnad med cirka 19 Mkr före och 17 Mkr efter räntesäkring, på 
årsbasis. En ökning av marknadsräntan med 1 procentenhet skulle 
resultera i en ökning av marknadsvärdet på utestående räntederivat 
om cirka 1 Mkr, vilket påverkar övrigt totalresultat. Ökade marknads
räntor som i betydande utsträckning påverkar Gunnebos räntekostna
der skulle ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens resultat och 
finansiella ställning. 

Gunnebo är föremål för valutarisk.

Koncernens redovisning sker i SEK, men  Gunnebo bedriver verksam
het i ett stort antal länder över hela världen och genererar därför intäk
ter och inköpskostnader i ett flertal valutor, vilket exponerar koncernen 
för valutarisker och valutakursfluktuationer som påverkar koncernens 
rörelseresultat. De valutor mot vilka  Gunnebo främst är exponerat 
är (utan inbördes ordning) australiska dollar, EUR, indiska rupier och 
kinesiska renminbi. 2018 års kommersiella valutaflöde efter netto
beräkningar av motriktade flöden uppgick till 134 Mkr på årsbasis. Vid 
konsolidering omräknas de utländska dotterbolagens nettotillgångar 
till SEK, varvid omräkningsdifferenser uppkommer som påverkar 
övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapital. Valutakursföränd
ringar påverkar även  Gunnebos resultat i samband med omräkningen 
av resultaträkningar i utländska dotterbolag till SEK. Dessutom kan 
 Gunnebos syndikerade låneavtal och bilaterala lån utnyttjas i bland 
annat EUR, vilket medför ytterligare exponering mot valutakursfluktua
tioner i SEK/EUR.

En försvagning av värdet på SEK om 10 procent mot samtliga 
övriga valutor påverkade resultatet före skatt för 2018 positivt med 
sammanlagt 27 Mkr, av vilka 13 Mkr hänfördes till den nettoberäk
nade transaktionsexponeringen. Resterande 14 Mkr var hänförliga 
till omräkningsexponeringen (resultaträkningen). En 10 procents för
svagning av SEK gentemot samtliga övriga valutor skulle innebära en 
ökning av det egna kapitalet med cirka 29 Mkr.  Gunnebo är således – i 
likhet med andra svenska företag som bedriver exportverksamhet – 
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för närvarande gynnat av en svag SEK, vilket omvänt innebär att en 
förstärkning av SEK gentemot övriga valutor påverkar koncernens 
resultat och eget kapital negativt. 

Gunnebo är också exponerat för risker där lämpliga säkringsposter 
för den typ av riskexponering som koncernen är exponerad för inte 
finns tillgänglig till en rimlig kostnad eller överhuvudtaget. Dessutom 
finns det risker som är hänförliga till användningen av sådana säk
ringsinstrument som exempelvis att  Gunnebo inte har möjlighet att 
nyttja gynnsamma valutakursväxlingar. Säkringsåtgärder kan därför 
leda till stora förluster. Dessa förluster kan uppstå av olika anledningar, 
som exempelvis att en motpart inte fullgör sina förpliktelser i enlighet 
med tillämpligt säkringsavtal, att avtalet har brister eller att  Gunnebos 
interna säkringspolicyer och förfaranden inte följs eller fungerar som 
de ska.

Gunnebo är föremål för kreditrisker.

Med kreditrisk avses risken för förlust om motparten inte fullföljer sina 
åtaganden.  Gunnebos maximala exponering för kreditrisk motsvaras 
av bokförda värden på finansiella tillgångar, vilka per den 31 december 
2018 uppgick till 1 651 Mkr, varav 1 018 Mkr avsåg kundfordringar 
(av dessa hade 287 Mkr förfallit till betalning). Exponeringen mot 
utestående kundfordringar är störst i Nederländerna, Indien, Spanien, 
Storbritannien, Tyskland och USA. Om  Gunnebo inte har möjlighet 
att driva in sina kundfordringar riskerar det att ha en väsentlig negativ 
inverkan på dess resultat och finansiella ställning.

Exponeringen mot kreditrisker, utöver  Gunnebos kundfordringar, 
uppstår dels vid placering av överskottslikviditet, dels genom de ford
ringar på banker som uppstår via derivatinstrument. Den finansiella 
risken relaterad till överskottslikviditet är störst i Indien och Indonesien 
där  Gunnebo har mycket överskottslikviditet placerad som en kon
sekvens av att nationella regler medför att överföring av likvida medel 
ut ur landet inte kan göras utan att betydande källskatt påförs kon
cernen. Den finansiella risken relaterad till exponeringen via derivat
instrument är störst i Sverige. Det finns även en risk att de åtgärder 
som vidtas för att motverka Gunnebos kreditrisk inte är tillräckliga 
eller effektiva och att koncernen misslyckas med att implementera 
och hantera eventuella säkringsarrangemang, vilket riskerar att ha en 
väsentlig negativ inverkan på dess resultat och finansiella ställning.

Gunnebo är föremål för risker relaterade till värderingen 
av immateriella tillgångar och skattemässiga 
underskottsavdrag.

Per den 31 december 2018 redovisade  Gunnebo goodwill om 
1 408 Mkr samt övriga immateriella tillgångar om 306 Mkr, vilket 
motsvarar cirka 35,3 procent av koncernens balanstillgångar. Andelen 
immateriella tillgångar kommer att öka ytterligare till följd av förvärvet 
av Cominfo eftersom de mest väsentliga förvärvade nettotillgångarna 
är immateriella tillgångar som produktutveckling, kundrelationer och 
varumärken. Om Gunnebos värdering av förvärvade verksamheter 
visar sig felaktig riskerar koncernen att i betydande utsträckning 
behöva skriva ned sina immateriella tillgångar, vilket skulle ha en 
väsentlig negativ inverkan på koncernens resultat och finansiella 
ställning. Nedskrivning kan också behöva ske om något av  Gunnebos 
affärsområden är olönsamma. Exempelvis gjorde  Gunnebo, i sam
band med avyttringen av verksamheten i Frankrike, Belgien och 
Luxemburg i december 2018 (som under en lång period hade preste
rat dåligt och inte uppnått förväntad lönsamhet), nedskrivningar av 
immateriella tillgångar om 417 Mkr (varav 232 Mkr avsåg nedskrivning 
av goodwill). 

Gunnebos immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod  
(huvuddelen goodwill och varumärken) testas årligen för nedskriv
ningsbehov. Nedskrivningsprövningen baseras på antaganden om 

framtida kassaflöden och förhållanden som är komplexa och som 
innehåller en hög grad av bedömning, inklusive antaganden om till
växttakt, lönsamhet och kapitalkostnad. Om dessa antaganden visar 
sig vara avsevärt felaktiga skulle det ha en väsentlig negativ inverkan 
på  Gunnebos resultat och finansiella ställning.

Gunnebo redovisade per den 31 december 2018 uppskjutna 
skattefordringar om 195 Mkr, varav 85 Mkr avsåg skattemässiga 
underskottsavdrag. Värdet på dessa är avhängigt i vilken omfattning 
det är sannolikt att framtida skattemässiga överskott kommer kunna 
genereras, mot vilka ackumulerade underskottsavdrag kommer kunna 
nyttjas. Felaktiga eller ändrade bedömningar och antaganden kan ge 
en betydande påverkan på  Gunnebos resultat och finansiella ställning. 
Värdet på de skattemässiga underskottsavdragen har även historiskt 
påverkats, och kan i framtiden påverkas, av skattesänkningar och 
förändrad skattelagstiftning i de jurisdiktioner där  Gunnebo bedriver 
verksamhet.

Risker relaterade till aktierna 
Aktiekursen kan vara volatil och kursutvecklingen är 
beroende av en rad faktorer.

Eftersom en investering i aktier kan sjunka i värde finns det en risk att 
en investerare inte får tillbaka investerat kapital.  Gunnebos stamaktie 
är noterad på Nasdaq Stockholm. Under perioden 1 januari 2018–30 
juni 2019 har  Gunnebos aktiekurs uppgått till som lägst 21,90 kr och 
som högst 36,85 kr. Följaktligen kan aktiekursen vara volatil. Aktie
kursens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är 
bolagsspecifika medan andra är knutna till aktiemarknaden som 
helhet. Aktiekursen kan till exempel påverkas av utbud och efter
frågan, variationer i faktiska eller förväntade resultat, oförmåga att 
nå analytikernas resultatförväntningar, misslyckande med att uppnå 
finansiella och operativa mål, förändringar i allmänna ekonomiska 
förhållanden, förändringar av regulatoriska förhållanden och andra 
faktorer. Kursen på Gunnebos aktie påverkas även i vissa fall av kon
kurrenters aktiviteter och ställning på marknaden. Det finns en risk att 
det inte vid var tidpunkt kommer att föreligga en aktiv och likvid mark
nad för handel i Gunnebos aktier, vilket skulle påverka investerares 
möjligheter att få tillbaka investerat kapital. Detta utgör en betydande 
risk för enskilda investerare.

Gunnebos förmåga att i framtiden lämna eventuell 
utdelning är beroende av flera faktorer.

Utdelning får endast ske om det finns utdelningsbara medel hos 
 Gunnebo och med sådant belopp att det framstår som försvarligt 
med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker 
ställer på storleken av eget kapital och  Gunnebos konsoliderings
behov, likviditet och ställning i övrigt för ett visst räkenskapsår. Vidare 
påverkas  Gunnebos möjligheter att lämna utdelning i framtiden 
av koncernens framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöden, 
rörelse kapitalbehov och andra faktorer.

De nyemitterade stamaktierna medför rätt till utdelning från och 
med den första avstämningsdag som infaller efter det att nyemissio
nen har registrerats hos Bolagsverket. För räkenskapsåret 2018 dela
des 0,50 kr per stamaktie ut, vilket var den lägsta utdelningen sedan 
2010 och en sänkning jämfört med 2017 då 1,20 kr per stamaktie 
delades ut. För räkenskapsåret 2009 lämnades ingen utdelning. Det 
finns således en risk att utdelningsbara medel inte finns tillgängliga 
under något enskilt räkenskapsår.
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Aktieägare i USA och andra jurisdiktioner är föremål för 
särskilda aktierelaterade risker.

Gunnebos aktie är endast noterad i SEK och eventuell utdelning 
kommer att betalas i SEK. Det innebär att aktieägare utanför Sverige 
kan få en negativ effekt på värdet av innehav och eventuella utdel
ningar när dessa omvandlas till andra valutor om SEK minskar i värde 
mot den aktuella valutan. Den senaste tidens svaga utveckling för SEK 
har således haft en negativ effekt på värdet av aktieinnehav denomi
nerat i andra valutor. Vidare kan skattelagstiftningen i såväl Sverige 
som aktieägarens hemland påverka intäkterna från eventuell utdelning 
som utbetalas.

I vissa jurisdiktioner kan det finnas begränsningar i nationell värde
papperslagstiftning som medför att aktieägare i sådana jurisdiktioner 
inte har möjlighet att delta i nyemissioner och andra erbjudanden om 
överlåtbara värdepapper till allmänheten.  Gunnebo har aktieägare 
i bland annat USA, Australien, Hongkong, Kanada och Singapore 
där värdepapperslagstiftningen medför sådana begränsningar. Om 
 Gunnebo i framtiden emitterar nya aktier med företrädesrätt för Bola
gets aktieägare kan aktieägare i vissa jurisdiktioner, däribland nämnda 
länder och på motsvarande sätt som gäller i förestående nyemission, 
vara föremål för begränsningar som exempelvis innebär att de inte kan 
delta i sådana nyemissioner eller att deras deltagande på annat sätt 
för svåras eller begränsas.

Gunnebos största aktieägare kan utöva ett betydande 
inflytande över  Gunnebo.

Gunnebos största aktieägare, Stena Adactum, innehar aktier mot
svarande cirka 25,7 procent av aktiekapitalet och 25,9 procent av 
rösterna i Bolaget. Stena Adactum kan således, både före och efter 
förestående nyemission, utöva ett betydande inflytande över Gunnebo 
i frågor som är föremål för aktieägarnas godkännande. Denna ägar
koncentration kan vara till nackdel för aktieägare som har andra intres
sen än Stena Adactum. Till följd av Stena Adactums tecknings och 
garantiåtagande i samband med förestående nyemission kan Stena 
Adactums ägarandel öka till högst cirka 31,2 procent av aktierna och 
31,4 procent av rösterna i Gunnebo (förutsatt att ingen annan aktie
ägare än Stena Adactum, Vätterledens Invest och If Skadeförsäkring, 
i enlighet med sina åtaganden, tecknar sig för aktier i nyemissionen) 
och inflytandet i frågor där aktieägarna har rösträtt skulle därmed 
stärkas ytterligare.

Risker relaterade till nyemissionen
Det finns en risk att handeln i teckningsrätter och BTA 
kan komma att vara begränsad.

Den som på avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i 
Gunnebo erhåller teckningsrätter i relation till sitt befintliga aktiein
nehav. Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde som 
endast kan komma innehavaren till del om denne antingen utnyttjar 
dem för teckning av nya aktier senast den 17 september 2019 eller 
säljer dem senast den 13 september 2019. Efter den 17 september 
2019 kommer, utan avisering, outnyttjade teckningsrätter att bokas 
bort från innehavarens VPkonto, varvid innehavaren helt går miste 

1) Inklusive Gunnebos innehav av egna aktier av serie C.
2) Exklusive Gunnebos innehav av egna aktier av serie C.

om det förväntade ekonomiska värdet för teckningsrätterna. Både 
teckningsrätter och betalda tecknade aktier (”BTA”) som, efter erlagd 
betalning, bokas in på VPkonto tillhörande dem som tecknat nya 
aktier kommer att vara föremål för tidsbegränsad handel på Nasdaq 
Stockholm. Handeln i dessa instrument kan vara begränsad, vilket kan 
medföra problem för enskilda innehavare att avyttra sina tecknings
rätter och/eller BTA och därigenom innebära att innehavaren inte kan 
kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekt som nyemis
sionen innebär (se ”Aktieägare som inte deltar i nyemissionen drabbas 
av utspädning” nedan) respektive under den period som handel med 
BTA beräknas ske på Nasdaq Stockholm (den 2 september 2019 till 
och med den 27 september 2019). Investerare riskerar därmed att inte 
kunna realisera värdet av sina BTA. Sådana förhållanden skulle utgöra 
en betydande risk för enskilda investerare. En begränsad likviditet kan 
också förstärka fluktuationerna i marknadspriset för teckningsrätter 
och/eller BTA. Prisbilden för dessa instrument riskerar därmed att vara 
inkorrekt eller missvisande.

Aktieägare som inte deltar i nyemissionen drabbas av 
utspädning.

Väljer aktieägare att inte utnyttja eller sälja sina teckningsrätter i 
förestående nyemission i enlighet med det förfarande som beskrivs i 
detta prospekt kommer teckningsrätterna att förfalla och bli värdelösa 
utan rätt till ersättning för innehavaren. Följaktligen kommer sådana 
aktieägares proportionella ägande och rösträtt i Gunnebo att minska. 
Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin 
ägarandel utspädd med upp till cirka 19,9 procent1) genom att högst 
19 112 145 nya stamaktier (motsvarande en ökning av antalet aktier 
om cirka 24,8 procent1)) emitteras. Vidare kompenseras sådana 
aktieägare inte för den utspädning av Gunnebos resultat per aktie 
med upp till 20,0 procent2) som nyemissionen innebär. Deras relativa 
andel av Gunnebos egna kapital kommer också att minska. Om en 
aktieägare väljer att sälja sina outnyttjade teckningsrätter eller om 
dessa teckningsrätter säljs på aktieägarens vägnar finns det en risk 
att den ersättning aktieägaren erhåller för teckningsrätterna på mark
naden inte motsvarar den ekonomiska utspädningen i aktieägarens 
ägande i Gunnebo efter att nyemissionen slutförts.

Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden.

Aktieägarna Stena Adactum, Vätterledens Invest och If Skadeför
säkring – som tillsammans innehar cirka 54,2 procent av aktierna i 
 Gunnebo2) – har åtagit sig att teckna nya stamaktier motsvarande sina 
respektive pro rataandelar av nyemissionen. Vidare är återstoden 
av nyemissionen garanterad av att Stena Adactum och Vätterledens 
Invest har åtagit sig att teckna och betala samtliga de stamaktier som 
inte tecknas och betalas av andra aktietecknare. Tecknings respek
tive garantiåtagandena är dock inte säkerställda genom exempelvis 
bankgaranti. Följaktligen finns det en risk att en eller flera av nämnda 
parter inte kommer att kunna uppfylla sitt respektive åtagande. 
Uppfylls inte ovannämnda tecknings respektive garantiåtaganden 
skulle det inverka negativt på  Gunnebos möjligheter att med framgång 
genomföra nyemissionen. 
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Inbjudan till teckning av aktier i 
 Gunnebo AB

1) Samtliga aktier av serie C innehas av  Gunnebo självt. Aktier av serie C får ej företrädas vid bolagsstämma och berättigar inte till deltagande i nyemissionen.
2) Från emissionsbeloppet om högst cirka 363,1 Mkr kommer avdrag att göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 11,5 Mkr (inklusive ersättning till emissionsgaranterna 

om cirka 1,7 Mkr). Netto beräknas nyemissionen tillföra  Gunnebo högst cirka 351,6 Mkr.
3) Inklusive Gunnebos innehav av egna aktier av serie C.
4) Se även ”Teckningsåtaganden och emissionsgarantier” i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”.
5) Exklusive  Gunnebos innehav av egna aktier av serie C.
6) Varken teckningsåtagandena eller emissionsgarantierna är säkerställda. Se ”Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden” i avsnittet ”Riskfaktorer”.

Gunnebos styrelse beslutade den 31 juli 2019, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att öka Bolagets aktiekapital genom 
en nyemission med företrädesrätt för  Gunnebos aktieägare. Styrelsens beslut om nyemission godkändes vid en extra bolagsstämma den 
26 augusti 2019. 

Emissionsbeslutet innebär att Gunnebos aktiekapital ökas med högst 95 560 725 kr, från nuvarande 385 254 240 kr till högst 480 814 965 kr, 
genom utgivande av högst 19 112 145 nya stamaktier. Efter nyemissionen kommer antalet aktier i Gunnebo att uppgå till högst 96 162 993 aktier 
(varav 95 560 726 stamaktier och 602 267 aktier av serie C1)).  Gunnebos aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till 
det antal aktier de sedan tidigare äger. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 28 augusti 2019.

De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i  Gunnebo erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd 
stamaktie i Gunnebo. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrä
desrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som har tecknat aktier utan företrädesrätt i enlighet med vad som anges i avsnittet 
”Villkor och anvisningar”. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som även har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Teckning ska 
ske under perioden från och med den 2 september 2019 till och med den 17 september 2019 eller den senare dag som bestäms av styrelsen 
samt i övrigt i enlighet med vad som framgår av avsnittet ”Villkor och anvisningar”. 

Teckningskursen har fastställts till 19 kr per aktie, vilket innebär att nyemissionen, om den fulltecknas, sammanlagt tillför Gunnebo cirka 
363,1 Mkr före emissionskostnader.2)

Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 19,9 procent3), men har möjlighet att 
ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier4)

Aktieägarna Stena Adactum, Vätterledens Invest och If Skadeförsäkring – som tillsammans innehar cirka 54,2 procent av aktierna i  Gunnebo5) 
– har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rataandelar av nyemissionen. Därutöver har Stena Adactum och Vät
terledens Invest åtagit sig att garantera teckning av ytterligare aktier motsvarande cirka 45,8 procent av nyemissionen. Nämnda aktieägare har 
följaktligen åtagit sig att teckna respektive garanterat teckning av aktier motsvarande 100 procent av nyemissionen.6)

Härmed inbjuds aktieägarna i  Gunnebo att med företrädesrätt teckna nya aktier i  Gunnebo i enlighet med villkoren i detta prospekt.

Göteborg den 28 augusti 2019

Gunnebo AB (publ)

Styrelsen
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Bakgrund och motiv

1) För mer information om förvärvet av Cominfo, se ”Förvärvet av Cominfo” i avsnittet ”Kapitalstruktur och annan finansiell information”.

Den 20 juni 2019 offentliggjorde  Gunnebo att koncernen hade ingått avtal om att förvärva det tjeckiska tillträdeskontrollbolaget Cominfo och 
den 1 juli 2019 slutfördes förvärvet efter att samtliga villkor för förvärvets genomförande hade uppfyllts. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 
240 Mkr på skuldfri basis och finansierades genom att  Gunnebo utnyttjade sina befintliga kreditfaciliteter.1) 

Genom förvärvet stärker  Gunnebo sin position inom det strategiskt viktiga segmentet Entrance Control och koncernen förväntas kunna reali
sera synergieffekter inom produktion samt forskning och utveckling.

Cominfo är baserat i Zlin, Tjeckien, och är en globalt etablerad aktör vars internationella nätverk omfattar cirka 70 distributörer. Cominfo grun
dades 1990 och hade per den 30 september 2018 cirka 160 anställda. Cominfo erbjuder säkerhetslösningar inom tillträdeskontroll och passer
system med tillhörande mjukvara. Under Cominfos räkenskapsår som avslutades den 30 september 2018 uppgick Cominfos omsättning till cirka 
140 Mkr, vilket motsvarade cirka 13 procent av  Gunnebos affärsområde Entrance Controls nettoomsättning och cirka 3 procent av  Gunnebos 
totala nettoomsättning. Cominfos EBITAmarginal för räkenskapsåret som avslutades den 30 september 2018 var i linje med EBITAmarginalen 
för  Gunnebos affärsområde Entrance Control för räkenskapsåret 2018.

Användning av emissionslikviden
Företrädesemissionen kommer att tillföra  Gunnebo högst cirka 363,1 Mkr före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 
11,5 Mkr. Av nettoemissionslikviden om cirka 351,6 Mkr kommer 240 Mkr att användas till att minska den tillfälligt utökade bruttoskuldsättning 
som förvärvet av Cominfo har medfört. Resterande 111,6 Mkr kommer att användas till att öka  Gunnebos finansiella handlingsutrymme genom 
att ytterligare minska koncernens bruttoskuldsättning, vilket möjliggör för  Gunnebo att kunna ta tillvara på marknadsmöjligheter och realisera 
koncernens strategi för lönsam tillväxt.

Styrelsen för  Gunnebo är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i pro-
spektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Göteborg den 28 augusti 2019

Gunnebo AB (publ)

Styrelsen
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Villkor och anvisningar

1) Inklusive Gunnebos innehav av egna aktier av serie C.

Företrädesrätt och teckningsrätter
De som på avstämningsdagen den 28 augusti 2019 var registrerade 
som aktieägare i  Gunnebo har företrädesrätt att teckna nya stamaktier 
i nyemissionen.

De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i 
 Gunnebo erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen 
innehavd stamaktie i Gunnebo. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till 
teckning av en (1) ny stamaktie. Endast ett helt antal stamaktier kan 
tecknas (dvs. inga fraktioner). 

Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kan komma att 
få sin ägarandel utspädd med upp till 19 112 145 stamaktier motsva
rande cirka 19,9 procent1) av det totala antalet aktier, men har möjlig
het att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten 
genom att sälja sina teckningsrätter. 

Anmälan kan även göras för att teckna stamaktier som inte tecknats 
med stöd av teckningsrätter, se vidare ”Teckning av nya stamaktier 
utan stöd av teckningsrätter” nedan.

Teckningskurs
De nya stamaktierna emitteras till en teckningskurs om 19 kronor per 
ny stamaktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag vid Euroclear Sweden för fastställande av vilka som 
har rätt att erhålla teckningsrätter i nyemissionen var den 28 augusti 
2019. Sista dag för handel med aktier i  Gunnebo inklusive rätt till 
deltagande i nyemissionen var den 26 augusti 2019. Aktierna i 
 Gunnebo handlas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen sedan 
den 27 augusti 2019.

Teckningstid
Teckning av nya stamaktier ska ske under tiden från och med den 
2 september 2019 till och med den 17 september 2019. Styrelsen för 
 Gunnebo har rätt att förlänga teckningsperioden, vilket – i förekom
mande fall – kommer att meddelas genom pressmeddelande så snart 
som möjligt efter att sådant beslut har fattats.

Emissionsredovisning
Direktregistrerade aktieägare

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi 
skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare 
som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear 
Sweden för  Gunnebos räkning förda aktieboken. Av emissionsredo
visningen framgår bland annat antal erhållna teckningsrätter och det 
hela antal nya stamaktier som kan tecknas. VPavi avseende registre
ring av teckningsrätter på VP/servicekonto kommer inte att skickas 
ut. Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda 
särskilda förteckning över panthavare och förmyndare erhåller inte 
någon emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat vid bank eller annan 
förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning av och betal
ning för nya stamaktier ska istället ske till respektive förvaltare och i 
enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya stamaktier till 
personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepap
perslagstiftningen i sådana länder, se ”Viktig information”. Med anled
ning härav kommer, med vissa eventuella undantag, aktieägare som 
har sina befintliga stamaktier direktregistrerade på VP/servicekonton 
med registrerade adresser i USA, Australien, Hongkong, Kanada, 
Singapore eller någon annan jurisdiktion, i vilken det inte vore tillåtet 
att delta i nyemissionen, inte att erhålla några teckningsrätter eller 
tillåtas teckna nya stamaktier. De teckningsrätter som annars skulle ha 
levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikvi
den, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktie
ägare. Belopp understigande 100 kronor kommer inte att utbetalas.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm under 
perioden från och med den 2 september 2019 till och med den 
13 september 2019 under beteckningen ”GUNN TR”. SEB och andra 
värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med 
förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. ISINkoden för 
teckningsrätterna är SE0013050739.

Teckning av nya stamaktier med stöd 
av teckningsrätter 
Teckning av nya stamaktier med stöd av teckningsrätter (dvs. med 
företrädesrätt) ska ske under teckningsperioden, senast den 17 sep
tember 2019. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teck
ningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 17 september 
2019 kommer, utan avisering från Euroclear Sweden, outnyttjade 
teckningsrätter att bokas bort från innehavarens konto.

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste inne
havaren antingen:
 • utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya stamaktier senast den 

17 september 2019, eller enligt instruktioner från innehavarens 
förvaltare, eller

 • sälja de teckningsrätter som inte ska utnyttjas senast den 13 sep
tember 2019.

Direktregistrerade aktieägares teckning

Direktregistrerade aktieägares teckning av nya stamaktier med stöd 
av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning och anmä
lan antingen genom användande av den förtryckta inbetalningsavin 
eller en särskild anmälningssedel enligt något av följande alternativ:
 • Om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från 

Euroclear Sweden avses utnyttjas ska den förtryckta vidhängande 
inbetalningsavin användas. Inga tillägg eller ändringar får göras på 
avin. 
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 • Om teckningsrätter har köpts, sålts eller överförts från annat konto, 
eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som 
framgår av den förtryckta emissionsredovisningen avses utnytt
jas för teckning av nya stamaktier ska anmälningssedeln märkt 
”Teckning av stamaktier med stöd av teckningsrätter” användas. 
Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in till SEB 
på adressen nedan, ska betalning ske för de tecknade nya stam
aktierna i enlighet med instruktion angiven på anmälningssedeln. 
Anmälningssedel kan beställas från SEB under kontorstid på telefon 
08639 27 50. Anmälningssedeln ska skickas till SEB, Emissioner 
AB03, 106 40 Stockholm eller lämnas till något av SEB:s kontor 
i Sverige. Anmälningssedeln ska vara SEB tillhanda senast den 
17 september 2019.

Direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i 
Sverige och som är berättigade att teckna nya stamaktier 
med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som 
är berättigade att teckna nya stamaktier med stöd av teckningsrätter 
(dvs. inte är föremål för de restriktioner som beskrivs under ”Aktie-
ägare i vissa obehöriga jurisdiktioner” ovan) och som inte kan använda 
den förtryckta inbetalningsavin, kan betala i kronor genom bank i 
utlandet i enlighet med instruktionerna nedan:

SEB
Emissioner AB03
106 40 Stockholm
IBANnummer: SE1150000000058651006322
Bankkontonummer: 586510 063 22
SWIFT/BIC: ESSESESS

Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP/servicekontonum
mer och referensen från emissionsredovisningen anges. Sista betal
ningsdag är den 17 september 2019. Om betalning avser ett annat 
antal stamaktier än vad som framgår av emissionsredovisningen 
ska istället anmälningssedeln märkt ”Teckning av aktier med stöd av 
teckningsrätter” användas, vilken kan beställas från SEB under kon
torstid på telefon 08639 27 50. Betalning ska ske enligt ovan angiven 
betalningsinstruktion. Observera att referens från anmälningssedeln 
måste anges. Anmälningssedel ska vara SEB tillhanda på adressen 
ovan senast den 17 september 2019.

Förvaltarregistrerade aktieägares teckning

Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna nya stamaktier 
med stöd av teckningsrätter måste anmäla sig för teckning i enlighet 
med instruktion från sin eller sina förvaltare.

Betalda tecknade aktier (BTA)

Efter erlagd betalning och teckning kommer Euroclear Sweden att 
sända ut en avi som bekräftelse på att BTA bokats in på tecknarens 
VP/servicekonto. De nytecknade stamaktierna kommer att bokföras 
som BTA på VP/servicekontot till dess att de nya stamaktierna har 
registrerats vid Bolagsverket. Nya stamaktier som tecknats med stöd 
av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 
24 september 2019. Därefter kommer BTA bokas om till stamaktier. 
Leverans av de nya stamaktierna förväntas ske omkring den 3 oktober 
2019. Någon VPavi utsänds inte i samband med denna ombokning.

Handel med BTA beräknas ske på Nasdaq Stockholm under 
 perioden från och med den 2 september 2019 till och med den 
27 september 2019. SEB och övriga värdepappersinstitut med erfor
derliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av 
BTA. ISINkoden för BTA är SE0013050747.

Teckning av nya stamaktier utan stöd 
av teckningsrätter
Viktig information vid teckning av aktier utan stöd av 
teckningsrätter (dvs. utan företrädesrätt) 

Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID eller National Client Identifier (NIDnummer) är en global 
identifieringskod för privatpersoner. Enligt MiFID II har alla fysiska 
personer från och med den 3 januari 2018 ett NIDnummer och detta 
nummer behöver anges for att kunna göra en värdepapperstrans
aktion. Om sådant nummer inte anges kan SEB vara förhindrad att 
utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du har enbart 
svenskt medborgarskap består ditt NIDnummer av beteckningen 
”SE” följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än 
svenskt medborgarskap kan ditt NIDnummer vara någon annan typ 
av nummer. För mer information om hur NIDnummer erhålls, kontakta 
ditt bankkontor. Tänk på att ta reda på ditt NIDnummer i god tid då 
numret behöver anges på anmälningssedeln. 

Krav på LEl-kod for juridiska personer 

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska 
personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer från och med den 
3 januari 2018 ha en LElkod för att kunna vara en värdepapperstrans
aktion. Om sådan kod inte finns får SEB inte utföra transaktionen åt 
den juridiska personen i fråga.

Direktregistrerade aktieägare och övriga

Ansökan om teckning av nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter 
ska göras på därför avsedd anmälningssedel, benämnd ”Teckning 
av aktier utan stöd av teckningsrätter”. Det är tillåtet att ge in fler än 
en anmälningssedel, varvid dock endast den senast daterade anmäl
ningssedeln kommer att beaktas. Anmälningssedlar kan erhållas 
från något av SEB:s kontor i Sverige, SEB:s webbplats för prospekt 
www,.sebgroup,.com/prospectuses samt på  Gunnebos webbplats 
www,.gunnebogroup,.com. Anmälningssedeln ska skickas till SEB, 
Emissioner AB03, 106 40 Stockholm eller lämnas till något av SEB:s 
kontor i Sverige. Anmälningssedeln ska vara SEB tillhanda senast den 
17 september 2019.

Förvaltarregistrerade aktieägare och övriga

Anmälan om teckning av nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter 
ska ske till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från 
denne, eller om innehavet är/avses vara registrerat hos flera förvaltare, 
från envar av dessa.

Tilldelning av nya stamaktier tecknade utan stöd av 
teckningsrätter

Om inte samtliga stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska 
styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om 
tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt 
följande: 
1. De som tecknat nya stamaktier med stöd av teckningsrätter och 

därutöver anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, 
oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller 
inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal teck
ningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av nya stamaktier.

2. Övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter 
och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal nya stam
aktier som anges i respektive teckningsanmälan (allmänheten i 
Sverige och kvalificerade investerare).

3. Stena Adactum och Vätterledens Invest i deras egenskap av garan
ter och upp till garanterade belopp, och för det fall att tilldelning till 
dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till 
det belopp som var och en garanterat för teckning.
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I den mån tilldelning vid överteckning eller till garanter inte kan ske pro 
rata enligt ovan ska tilldelning ske genom lottning.

Som bekräftelse på tilldelning av nya stamaktier tecknade utan 
stöd av teckningsrätter översänds avräkningsnota till direktregist
rerade aktieägare och övriga med VP/servicekonto. Tecknade och 
tilldelade nya stamaktier ska betalas kontant i enlighet med instruk
tion på avräkningsnotan, dock senast tre bankdagar från utskick av 
avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked 
om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Inget med
delande kommer att skickas till de som ej tilldelats nya stamaktier. 
Ansökan om teckning av nya stamaktier är bindande. Om betalning ej 
görs i tid, kommer de nya stamaktierna överföras till annan. För det fall 
försäljningspriset är lägre än emissionskursen är den som först till
delats de nya stamaktierna betalningsskyldig för mellanskillnaden.

De nya stamaktierna kommer att levereras efter att erforderlig 
registrering skett vid Bolagsverket. Registrering beräknas ske omkring 
den 2 oktober 2019 och leverans beräknas ske omkring den 3 okto
ber 2019. Som bekräftelse på att nya stamaktier bokförts på VP/
servicekontot kommer en VPavi att översändas till direktregistrerade 
aktieägare och förvaltare.

Rätt till utdelning
De nya stamaktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya 
stamaktierna införts i  Gunnebos aktiebok.

Offentliggörande av utfallet i 
nyemissionen
Teckningsresultat i nyemissionen förväntas offentliggöras omkring 
den 20 september 2019 genom ett pressmeddelande från  Gunnebo. 

Handel med nya stamaktier
Gunnebos stamaktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. 
Efter att Bolagsverket har registrerat de nya stamaktierna kommer 
även de stamaktier som ges ut i nyemissionen att handlas på Nasdaq 
Stockholm. Sådan handel beräknas inledas omkring den 1 oktober 
2019.

Oåterkallelig teckning
Gunnebo har inte rätt att avbryta nyemissionen. Teckning av nya 
stamaktier, vare sig om detta sker genom utnyttjande av tecknings
rätter eller ej, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller 
förändra teckningen av de nya stamaktierna, såtillvida inte annat följer 
av detta prospekt eller av tillämplig lag.

Övrig information
För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare av nya stam
aktier kommer  Gunnebo att ombesörja att överskjutande belopp åter
betalas. Ingen ränta kommer att utbetalas på överskjutande belopp.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma 
att lämnas utan avseende. Om teckningslikviden inbetalas för sent, 
är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan ansökan om teckning 
komma att lämnas utan avseende eller teckning komma att bedömas 
ha skett för ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk 
kommer i sådana fall att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas 
på sådan likvid.

Information om behandling av 
personuppgifter
Personuppgifter som lämnas till SEB, till exempel kontaktuppgifter 
och personnummer eller som i övrigt registreras i samband med 
förberedelse eller administration av erbjudandet, behandlas av SEB, 
som är personuppgiftsansvarig, för administration och utförande av 
uppdraget. Behandling av personuppgifter sker också för att SEB ska 
kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. 

Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av 
reglerna om banksekretess – ibland komma att lämnas ut till andra 
bolag inom SEBkoncernen eller till företag som SEB samarbetar med, 
inom och utanför EU/EES i enlighet med EU:s godkända och lämpliga 
skyddsåtgärder. I vissa fall är SEB också skyldig enligt lag att lämna ut 
uppgifter, till exempel till Finansinspektionen och Skatteverket. 

Lagen om bank och finansieringsrörelse innehåller, liksom lagen 
om värdepappersmarknaden, en sekretessbestämmelse enligt vilken 
alla anställda hos SEB är bundna av tystnadsplikt avseende SEB:s 
kunder och andra uppdragsgivare. Tystnadsplikten gäller även mellan 
och inom de olika bolagen i SEBkoncernen.

Information om vilka personuppgifter som behandlas av SEB, 
radering av personuppgifter, begränsning av behandling av per
sonuppgifter, dataportabilitet, eller rättelse av en personuppgift kan 
begäras hos SEB:s dataskyddsombud. Det går även bra att kontakta 
dataskyddsombudet om förvärvaren vill ha ytterligare information om 
SEB:s behandling av personuppgifter. I de fall förvärvaren vill lämna ett 
klagomål avseende behandling av personuppgifter har denne rätt att 
vända sig till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Personuppgifter ska raderas om de inte längre är nödvändiga för de 
ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, förutsatt 
att SEB inte är rättsligt förpliktad att bevara personuppgifter. Normal 
lagringstid för personuppgifter är tio år.

Adress till SEB:s dataskyddsombud:
SEB
Dataskyddsombud
106 40 Stockholm

Tidplan
Nedanstående tidplan anger och sammanfattar vissa viktiga datum 
avseende nyemissionen.

Första dag för handel med stamaktier 
exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 27 augusti 2019
Avstämningsdag för deltagande i 
 nyemissionen 28 augusti 2019
Teckningsperioden inleds 2 september 2019
Handel med teckningsrätter inleds 2 september 2019
Handel med BTA inleds 2 september 2019
Handel med teckningsrätter avslutas 13 september 2019
Teckningsperioden avslutas 17 september 2019
Teckningsresultat i nyemissionen 
 offentliggörs

Omkring 20 september 
2019

Handel med BTA avslutas 27 september 2019
Handel med nya stamaktier inleds Omkring 1 oktober 2019
Leverans av nya stamaktier Omkring 3 oktober 2019
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Frågor om nyemissionen
Direktregistrerade aktieägare och övriga är välkomna att vid frågor 
om nyemissionen kontakta SEB:s emissionsavdelning helgfri vardag 
mellan kl. 09.00 och 17.00 på telefon 08639 27 50.

Förvaltarregistrerade aktieägare och övriga bör i första hand kon
takta sin eller sina förvaltare för ytterligare information om praktiska 
eller tekniska frågor om nyemissionen. 

Viktig information om beskattning
Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i 
Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls 
från stamaktier i  Gunnebo.

Beskattningen av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskatt
ning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, 
beror på varje enskild aktieägares specifika situation. Särskilda 
skatteregler gäller för vissa typer av skatteskyldiga och vissa typer 
av investeringsformer. Varje innehavare av aktier och tecknings
rätter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information 
om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, 
inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och 
skatteavtal.
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Så här gör du

1) Notera att särskilda regler gäller aktieägare bosatta i USA och vissa andra jurisdiktioner. Se ”Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktioner” i avsnittet ”Villkor och anvisningar”.
2) Eventuell tilldelning kommer att ske i enlighet med vad som anges i ”Tilldelning av nya stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter” i avsnittet ”Villkor och anvisningar”. Notera att 

särskilda regler gäller aktieägare bosatta i USA och vissa andra jurisdiktioner. Se ”Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktioner” i avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

Villkor För varje befintlig stamaktie i Gunnebo får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teck
ningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Gunnebo.

Teckningskurs 19 kr per aktie 

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 28 augusti 2019

Teckningstid 2–17 september 2019

Handel med teckningsrätter 2–13 september 2019

Teckning av aktier med företrädesrätt
1. Du tilldelas teckningsrätter

För varje stamaktie i Gunnebo som du 
innehar den 28 augusti 2019 erhåller du en 
(1) teckningsrätt

1 stamaktie  
i  Gunnebo ➙ 1 teckningsrätt

2. Så här utnyttjar du teckningsrätter

Fyra (4) teckningsrätter + 19 kr ger en (1) ny 
stamaktie i Gunnebo

4 teckningsrätter + 19 kr ➙ 1 ny stamaktie i  Gunnebo

3. Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos förvaltare?1)

Du har VPkonto (dvs. är direkt 
registrerad) och bor i Sverige

➙
Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter, använd den utsända förtryckta bankgiro
avin från Euroclear Sweden.

➙

Om du har köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till/från ditt VPkonto; fyll i den sär
skilda anmälningssedeln som skickas ut tillsammans med emissionsredovisningen. 
Den särskilda anmälningssedeln finns även tillgänglig på www,.sebgroup,.com/ 
prospectuses och www,.gunnebogroup,.com. Betalning görs i enlighet med instruk
tionerna på anmälningssedeln.

Du har VPkonto (dvs. är direkt 
registrerad) och bor utomlands ➙

Se ”Direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som är berät-
tigade att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter” i avsnittet ”Villkor och 
anvisningar”.

Du har depå (dvs. har en förvaltare) ➙
Om du har dina aktier i  Gunnebo i en eller flera depåer hos bank eller värdepappers
institut får du information från din/dina förvaltare om antal teckningsrätter.  
Följ de instruktioner du får från din/dina förvaltare.

Teckning av aktier utan företrädesrätt2) 

Du har VPkonto ➙
Använd den särskilda anmälningssedeln som finns tillgänglig på 
www,.sebgroup,.com/prospectuses och www,.gunnebogroup,.com.

Du har depå (dvs. har en förvaltare) ➙
Teckning och betalning ska ske genom respektive förvaltare.  
Följ de instruktioner du får från din/dina förvaltare.

Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid. Kontrollera instruktionerna från respektive förvaltare.
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Eget säljbolag

Försäljning genom distributör

Huvudkontor

Lokalt kontor

Tillverkningsenhet

Verksamhetsbeskrivning

1) Efter förvärvet av Cominfo som slutfördes den 1 juli 2019 har  Gunnebo även en tillverkningsenhet i Tjeckien.
2) EMEA avser Europa, Mellanöstern och Afrika. AsiaPacific avser Asien och Stillahavsområdet. Americas avser Nordamerika och Latinamerika.

Översikt av  Gunnebo
Gunnebo utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer säkerhets
produkter, mjukvara och service. Koncernen verkar globalt med 
huvudkontor i Göteborg och egen närvaro i cirka 25 länder. Därutöver 
säljs koncernens produkter och lösningar till över 100 marknader 
genom omfattande distributionsnätverk.

Koncernens nettoomsättning uppgick 2018 till 5 128 Mkr. Per den 
31 december 2018 uppgick antalet anställda till 4 449, varav över 
1 500 arbetade på  Gunnebos åtta tillverkningsenheter i Indien, Indo
nesien, Italien, Kina, Nederländerna, Spanien, Tyskland och USA.1)

Gunnebos verksamhet omfattar affärsområdena Safe Storage, 
Cash Management, Entrance Control och Integrated Security, vilka 
också utgör koncernens rapporteringssegment. Kunderbjudandet 

omfattar säkerhetsprodukter, mjukvara och service för detaljhandel, 
kollektivtrafik, offentliga och kommersiella fastigheter, industri och 
högriskanläggningar samt banker. Försäljningen sker såväl direkt till 
slutkund som via distributörer och andra samarbetspartners som 
exempelvis systemintegratörer och värdetransportföretag. 

Den globala säkerhetsmarknaden för produkter och lösningar 
inom Safe Storage, Cash Management och Entrance Control är 
mycket fragmenterad med endast ett fåtal globala aktörer, däribland 
 Gunnebo.  Gunnebo bedömer att koncernen är en av de ledande 
aktörerna, baserat på omsättning i förhållande till av koncernen 
bedömd total marknadsstorlek, inom samtliga dessa tre segment. 
Även marknaden för Integrated Security är fragmenterad med ett fåtal 
globala och en mängd lokala aktörer.  Gunnebos bedömning är att 
koncernens marknadsandel inom detta segment är begränsad.

Nettoomsättning per affärsområde (2018) Nettoomsättning per region (2018)2) Nettoomsättning per kundsegment (2018)

36%

21%

23%

20%

Safe Storage

Cash Management

Entrance Control

Integrated Security

57%

22%

21%

EMEA

Asia-Pacific

Americas

33%

36%

18%

8%

5%

Bank

Detaljhandel

Kollektivtrafik

Offentliga och kommersiella fastigheter

Industri och högriskanläggningar



Inbjudan till teckning av aktier i Gunnebo AB / Verksamhetsbeskrivning

25 

Gunnebos historia 
1764 Namnet  Gunnebo kommer från orten  Gunnebo i östra Småland, där Hans Hultman 1764 öppnade en smedja och började 

tillverka spik och kätting. Denna relativt begränsade verksamhet växte stadigt fram till det att  Gunnebo Bruks Nya AB grun-
dades 1889 där flera metallbruk ingick.  Gunnebo Bruks Nya AB blev senare känt som  Gunnebo Industrier. 

1995 Gunnebo Industrier förvärvas av riskkapitalbolaget HIDEF. HIDEF ändrar sitt namn till  Gunnebo AB och noteras på Stock-
holmsbörsen för första gången. Det nya företaget fokuserar på att leverera säkerhetslösningar globalt.

1995–2005 Förvärv:  Gunnebo AB inleder ett expansivt decennium då närmare 50 företag runt om i världen förvärvas, varav majoriteten 
var specialiserade på säkerhetslösningar.

2005 Gunnebo Industrier, dåvarande division  Gunnebo Engineering, delas ut till koncernens aktieägare och noteras på 
Stockholmsbörsen.

2006–2008 Integration:  Gunnebo AB påbörjar processen att integrera de förvärv som genomförts under de senaste tolv åren.

2009–2015 Utökad marknadsnärvaro: Den övergripande visionen ”Att vara en världsledande leverantör av en säkrare framtid” defi-
nieras för koncernen. Efter att ha etablerat säljföretag i Kina 2010 fortsätter koncernen att öka marknadsnärvaron inom 
tillväxtmarknader genom bildande eller förvärv av  Gunnebo Brasilien (2011),  Gunnebo Malaysia (2012), Hamilton, USA (2012), 
 Gunnebo Sydkorea (2013) och Sallén, Spanien (2015).

2016– Lönsam tillväxt:  Gunnebo påbörjar implementering av en strategi för lönsam tillväxt. Vid utgången av 2018 hade åtgärderna 
lett till en omställning för att fokusera på produkterbjudandet, vilket resulterade i avyttringen av koncernens verksamhet 
i Frankrike, Belgien och Luxemburg. Strategin har även lett till nya finansiella mål och implementeringen av en ny affärs-
områdesorienterad organisationsstruktur. I juli 2019 förvärvades tillträdeskontrollbolaget Cominfo som en del i strategin att 
växa inom affärsområdet Entrance Control.

Vision, mission, värderingar 
Gunnebos vision är att vara en världsledande leverantör av en säkrare 
framtid. Detta innebär att tillhandahålla ett konkurrenskraftigt erbju-
dande genom global närvaro på marknader där kunder har behov 
av koncernens produkter, tjänster och mjukvara. För att bidra till att 
skapa en säkrare framtid har  Gunnebo en långsiktig strategi som går 
ut på att investera i en kunddriven innovativ produktutveckling och 
kundanpassade lösningar samt att bygga långsiktiga affärsrelationer 
som skapar ömsesidiga värden. 

Gunnebos mission är att skapa en säkrare värld. Detta gör 
 Gunnebo genom att tillhandahålla produkter, tjänster och mjukvara 
som ger ökad säkerhet och bättre effektivitet i kunders verksam-
het. På så sätt möjliggörs värdeskapande för aktieägare, kunder, 
samarbetspartners, medarbetare och samhället i stort.  Gunnebo 
har definierat fyra grundstenar som alla koncernens medarbetare 
förutsätts ha kännedom om och sträva efter. Grundstenarna utgör det 
fundament på vilka koncernen kan skapa framgång.  

 • Ansvarskänsla:  Gunnebo skapar värde för kundens verksamhet, 
äger sin framgång, tar ansvar för sina handlingar och håller givna 
löften.

 • Nätverkande:  Gunnebo utformar nätverk som länkar samman 
människor och förvaltar relationen till intressenter.

 • Affärsförståelse:  Gunnebo förstår vad som skapar värde för sina 
kunder.

 • Engagerat ledarskap:  Gunnebo ger tydliga direktiv, uppmuntrar 
till öppen kommunikation och ökar effektiviteten genom delegering 
och rätt prioritering.

Strategi
Under 2016 initierade  Gunnebo en strategisk översyn av koncernens 
produkterbjudande och organisationsstruktur. Som ett resultat av 
denna översyn vidtog koncernen en rad strategiska åtgärder under 
2018. Ett viktigt skifte var att  Gunnebo övergav sin matrisorganisation 
till förmån för en affärsområdesstruktur med tydligt fokus på produkt-
erbjudandet, uppdelad på de fyra nya rapporteringssegmenten Safe 
Storage, Cash Management, Entrance Control och Integrated Secu-
rity. Varje affärsområde ska optimera sin egen värdekedja genom en 
affärsområdesspecifik försäljningsmodell och ett produkterbjudande 
anpassat för kundens specifika behov. I den nya strukturen har res-
pektive affärsområde såväl övergripande strategiskt ansvar som fullt 
resultatansvar. Denna decentralisering förväntas medföra att förut-

Vision.  Gunnebos vision är att vara en världs-

ledande leverantör av en säkrare framtid.

Mission. Koncernens mission är att skapa en 

säkrare värld.
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sättningarna för lönsam tillväxt optimeras genom tydligare kundfokus 
samt genom att affärsområdena själva bär det yttersta ansvaret för 
att etablera globala processer och standardiserade arbetsmetoder. 
Affärsområdena är i allt väsentligt fristående från varandra och har ett 
genomgående ansvar för sina respektive värdekedjor, från produkt
utveckling till service. 

Den strategiska översynen medförde även att  Gunnebo under 
2018 valde att avyttra integratörsverksamheter i Europa, inklusive de 
i Frankrike, Belgien och Luxemburg, då systemintegration inte är en 
prioriterad verksamhet för  Gunnebo framöver. Därtill valde  Gunnebo 
att uppdatera sina finansiella mål och sin varumärkesidentitet samt att 
fortsätta investera i digitalisering och mjukvaruplattformar. 

Den nya organisationsstrukturen innebär att respektive affärs
område är ansvarigt för att fastställa strategiska prioriteringar (vilka 
presenteras separat under respektive affärsområde, se ”Affärsom-
råden” nedan). Dessutom har koncernen definierat fyra strategiska 

prioriteringar som gäller samtliga verksamhetsområden. Genom 
dessa strategiska prioriteringar strävar koncernen efter att skapa 
aktieägarvärde genom att tillhandahålla ett attraktivt kunderbjudande, 
utveckla sina medarbetare och säkerställa ett hållbart företagande i 
hela värdekedjan.

 • Aktieägarvärde: Genom att leverera en hållbar, lönsam tillväxt ska 
 Gunnebo generera värde för aktieägarna genom utdelningar och 
ökat aktieägarvärde.

 • Nöjda kunder: Genom att tillhandahålla produkter, tjänster och 
mjukvara som inger trygghet ska  Gunnebo sträva efter att överträffa 
kundernas förväntningar.

 • Engagerade medarbetare:  Gunnebo ska ge sina anställda möjlig
het till personlig utveckling och att växa i sin yrkesroll.

 • Hållbart företagande:  Gunnebo ska driva en hållbar och etisk 
verksamhet i hela värdekedjan.

Långsiktiga finansiella mål och utdelningspolicy
Den nya strukturen med affärsområden möjliggör för koncernen att 
bedriva verksamhet per produkterbjudande och vara mer kunddriven. 
I samband med skiftet att fokusera verksamheten per produkterbju
dande introducerades nya, långsiktiga, finansiella mål som antogs i 

juli 2018. Målen fokuserar på tillväxt och lönsamhet, mätt som försälj
ningstillväxt och lönsamhet (EBITAmarginal). Därutöver har koncer
nen ett mål kring nettolåneskulden i förhållande till EBITDA, vilket är ett 
mått på koncernens långsiktiga finansiella styrka. 

Mål1) Beskrivning Utfall 2018 

Försäljningstillväxt Försäljningstillväxt om minst 5 procent 3 %
Lönsamhet EBITAmarginal om minst 10 procent 6,7 %
Nettolåneskuld/EBITDA Nettolåneskuld i relation till EBITDA om högst 2,5 3,5 ggr

1)  Se ”Alternativa nyckeltal” i avsnittet ”Presentation av finansiell och annan information” för definitioner och ytterligare information.

Styrelsens förslag till utdelning ska beakta koncernens långsiktiga 
utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov. 
Styrelsens målsättning är att utdelning långsiktigt ska uppgå till 
30–50 procent av årets resultat. Utdelningen för 2018 fastställdes till 
0,50 kronor per aktie, vilket motsvarade 32 procent av årets resultat 
efter skatt. För information om  Gunnebos ickefinansiella mål, se 
”Hållbarhet” nedan.

Ovanstående finansiella mål och utdelningspolicy utgör fram-
åtriktad information. Framåtriktad information utgör inte någon 
garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt 
utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttrycks 
i framåtriktad information. Se även ”Framåtriktad information” 
under ”Viktig information”.

2016

Minskning av komplexitet till 
två dimensioner

2018 juli

Affärsområden per produkterbjudande 
ger kundfokus längs hela värdekedjan

Produktutveckling

Inköp
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Försäljningar

Leverans och installation

Service
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Varumärken
Gunnebo har en portfölj av väletablerade varumärken och flera av dem har en flera hundra år lång historia. Koncernen bedömer att dessa varu
märken med tiden har kommit att stå för leverans av tillförlitliga, högkvalitativa och väldesignade produkter, mjukvara och för vissa varumärken 
även service.

Huvuddelen av koncernens produkter, mjukvara och service marknadsförs och säljs under varumärket  Gunnebo. På vissa marknader har kon
cernen även kunnat dra nytta av styrkan hos lokalt mer väletablerade varumärken. Nedan presenteras de viktigaste varumärkena som koncernen 
marknadsför.

Ursprung: Sverige 1764 (i  Gunnebos portfölj sedan 1995)
Viktiga marknader: Den globala marknaden 

Ursprung: Indien 1905 (i  Gunnebos portfölj sedan 2000)
Viktig marknad: Indien 

Ursprung: England 1818 (i  Gunnebos portfölj sedan 2000)
Viktiga marknader: Asien och Europa

Ursprung: Sverige 1984 (i  Gunnebos portfölj sedan 2004)
Viktig marknad: Europa

Ursprung: Spanien 1988 (i  Gunnebos portfölj sedan 2015)
Viktiga marknader: Europa och Mellanöstern

Ursprung: Sverige 1886 (i  Gunnebos portfölj sedan 1994)
Viktiga marknader: Tillväxtmarknader

Ursprung: Indien 1932 (i  Gunnebos portfölj sedan 2000)
Viktig marknad: Indien

Ursprung: Tyskland 1951 (i  Gunnebos portfölj sedan 2004)
Viktiga marknader: Indien och Mellanöstern

Ursprung: USA 1967 (i  Gunnebos portfölj sedan 2012)
Viktig marknad: USA

Ursprung: Tjeckien 1990 (i  Gunnebos portfölj sedan 2019)
Viktiga marknader: Europa och tillväxtmarknader
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Affärsområden
Gunnebos affärsområden Safe Storage, Cash Management, Entrance Control och Integrated Security är i stort sett fristående från varandra. 
Affärsområdena har olika produktionsplattformar, olika försäljningsmodeller och verkar på olika delar av marknaden för säkerhetslösningar, vilket 
innebär att de även riktar sig mot olika kundsegment. Respektive affärsområde har operationellt ansvar, från produktutveckling och tillverkning 
till marknadsföring, försäljning och service, samt resultatansvar.  Gunnebo bedömer att de operationella synergierna mellan affärsområdena är 
begränsade. 

1) Se ”Alternativa nyckeltal” respektive ”Bransch- och marknadsinformation” i avsnittet ”Presentation av finansiell och annan information” för definitioner och ytterligare information.
2) Den finansiella informationen för räkenskapsåret 2018 är hämtad från  Gunnebos årsredovisning och koncernredovisning för 2018.
3) Exklusive koncerngemensamma funktioner.
4) Uppskattad genomsnittlig årlig tillväxttakt enligt Technavio (”Global Safes & Vaults Market 2018–2022”).
5) Gunnebos nettoomsättning inom Safe Storage dividerat med marknadsestimat från Technavio.

Safe Storage

Överblick av Safe Storage1)

PRODUKTERBJUDANDE (EXEMPEL)

Säkerhetsskåp, valv 
och valvdörrar

Automatiserade 
bankfack

Traditionella
bankfackServerskåp

SAFE STORAGE I SIFFROR (2018)2) 

Nettoomsättning

1 826 Mkr
Försäljningstillväxt

3,7%
EBITAmarginal3)

8,3% 
Geografisk mix

EMEA
 57%Asia-Pacific 

26%

Americas 17%

MARKNADSSTRUKTUR

Marknadsstorlek4)

~32 000 Mkr 
2017

Marknadstillväxt4)

~6% 
2017–2022

Marknadsandel5)

~7% 
2017 

Utvalda konkurrenter
Aipu, Diebold Nixdorf, FireKing, 
Godrej, Ferrimax, Liberty, 
Promet, Senty Safe, Robur och 
Phoenix safe

FÖRSÄLJNINGSMODELL OCH KUNDSTRUKTUR

Försäljningsmodell
 • Direkt: komplexa system och 

säkerhetsskåp till bankomater

 • Indirekt: säkerhetsskåp och 
service

Slutmarknader
Bank, offentlig sektor, bostäder, 
kontor, detaljhandel, logistik och 
lager för varor med högt värde

Exempelkunder
JP Morgan Chase & Co, 
 Manappuram, Nova Vaults och 
SEB

Varumärken

PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Anläggningar
 • Cincinnati (US)
 • Doetinchem (NL)
 • Halol (IN)
 • Jakarta (ID)
 • Markesdorf (DE)

Andel av koncernen2)

Nettoomsättning   EBITA3)

~36% ~34%

Safe Storage erbjuder produkter och lösningar som skyddar data, 
värde handlingar, originaldokument, kontanter, läkemedel, datorer, 
vapen, tobaksvaror, juveler, stöldbegärliga kapitalvaror och andra 
värdesaker från intrång, inbrott, brand och explosion.

Genom varumärkena Chubbsafes,  Gunnebo, Hamilton, Rosen
grens och Steelage producerar, marknadsför och säljer koncernen 

certifierade och ocertifierade säkerhetsskåp, brandsäkra skåp, 
säkerhetsskåp för uttagsautomater, bankfacksrobotar, säkerhetsrum, 
valv, valvdörrar, bankfack och elektroniska lås. För vissa produkter 
medför försäkringskrav att säkerhetslösningar som  Gunnebos kunder 
använder ska vara certifierade och följa branschstandarder.  Gunnebo 
måste således erbjuda tekniskt välutvecklade produkter och kontinu
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erligt hålla sig uppdaterat om utvecklingen av nya certifieringar och 
standarder. 

Försäljning av säkerhetsskåp och valv är ett viktigt delsegment inom 
marknaden för Safe Storage. Säkerhetsskåp kan i sin tur delas upp i 
två ytterligare produktsegment: certifierade respektive ocertifierade 
säkerhetsskåp.  Gunnebo har traditionellt sett haft en stark ställning 
inom certifierade säkerhetsskåp. Detta produktsegment minskar dock 
med anledning av att efterfrågan från banksektorn minskar på många 
håll i världen. Till följd av detta arbetar  Gunnebo med att ompositio
nera sitt erbjudande för att öka försäljningen mot ett bredare mellan
segment inom exempelvis detaljhandeln och läke medels industrin, där 
koncernen bedömer att det finns en tillväxtpotential i marknaden.

Affärsområdesstrategi

Gunnebos strategi för Safe Storage är att erbjuda kunddriven innova
tion och att vara ett stöd för kunderna i deras förändringsprocesser 
genom att erbjuda kompetens inom säkerhet och skydd av högriskan
läggningar. Samtidigt strävar  Gunnebo efter att utveckla sin verksam
het inom nya, växande marknadssegment och hitta nya lösningar 
inom cybersäkerhet framöver samt erbjuda koncernens kompetens 
inom säkerhet och skydd av högriskanläggningar.

Vision. Att tillhandahålla bästa skyddet för 

värdesaker genom branschledande innovation.

Mission. Att skydda värdesaker och ge  

trygghet i hemmet, på jobbet och på fritiden.

Marknadsstruktur

Gunnebo bedömer att marknaden för säker förvaring är fragmenterad 
med endast ett fåtal större aktörer som verkar på mer än en kontinent. 
Även marknadserbjudandet är fragmenterat och omfattar allt från 
produkter med hög säkerhetsklassning till enklare skåp. Med en av 
koncernen bedömd marknadsandel om 7 procent är  Gunnebo en 
av de ledande aktörerna på marknaden för Safe Storage. Marknads
tillväxten drivs av ett antal strukturella faktorer som ökad efterfrågan 
på säkerhetsskåp och valv för att skydda värdesaker, ökad betydelse 
av ITsäkerhet, ökat värdeadderande teknikinnehåll i produkter samt 
en generellt större oro på grund av terrorhot på offentliga platser och 
högriskanläggningar. Enligt Technavio uppgick det totala värdet på 
den adresserbara marknaden för Safe Storage till cirka 32 Mdkr 2017 
och den årliga marknadstillväxten uppskattas till cirka 6 procent under 
perioden 2017–2022.6) 

Försäljningsmodell och kunder

Marknadssegmentet är brett och potentiella slutkunder återfinns 
inom kundsegmenten banker, offentlig sektor (skolor, sjukhus och 
högriskanläggningar), bostäder (värdesaker, internetleveranser och 
dataskydd), kontor (ITutrustning och servrar samt skydd av informa
tion), detaljhandel (speciellt butiker som säljer lyxvaror), logistik (stöld
begärligt gods och narkotikaklassade läkemedel) samt lager för varor 
med högt värde eller hög risk (till exempel läkemedel). Exempel på 
kunder är bland andra JP Morgan Chase & Co, Manappuram, Nova 
Vaults och SEB.  Gunnebo har direktförsäljning av projektinstallationer, 
medan säkerhetsskåp främst säljs indirekt via distributörer. Installation 
kan utföras av  Gunnebo eller koncernens samarbetspartners.

Service är en viktig del i Safe Storages affärsmodell, i synnerhet för 
mer avancerade produkter som exempelvis automatiserade bankfack. 
Service utförs antingen med koncernens egen serviceorganisation 
eller via certifierade partners. För service av enklare karaktär använder 

6) Technavio, ”Global Safes and Vaults Market 2018–2022”.

koncernen i allt högre utsträckning certifierade partners och för att 
säkerställa kvaliteten på denna typ av service har ett supportcenter 
etablerats i Europa. Supportcentrets syfte är att vägleda och stödja 
tekniker vid mer avancerade serviceåtgärder samt för att säkerställa 
att partners har tillfredställande servicekompetens.

Tillverkningsenheter

Safe Storage har fem tillverkningsenheter över hela världen. Affärs
områdets tillverkning sker i Indien, Indonesien, Nederländerna, 
 Tyskland och USA. 

I produktionsanläggningen i Indien tillverkas bland annat olika typer 
av säkerhetsskåp, som exempelvis brandsäkra skåp och säkerhets
skåp för uttagsautomater, samt valv, valvdörrar och bankfack. I 
Indonesien producerar  Gunnebo liknande produkter. I Nederländerna 
produceras primärt säkerhetsskåp för uttagsautomater. Exempel
produkter från tillverkningsenheten i Tyskland är valvdörrar och auto
matiserade bankfack. I USA sker tillverkning av såväl certifierade som 
ocertifierade säkerhetsskåp av olika sorter samt bankfack.

Digitalisering

Kunder inom Safe Storage efterfrågar i allt större utsträckning intelli
genta och uppkopplade säkerhetslösningar. Intelligenta produkter 
måste uppfylla särskilda certifieringskrav och samtidigt generera 
effektivitetsvinster för kunderna, vilket ställer höga krav på säkerhets
leverantörer som  Gunnebo. Koncernen har gjort investeringar för att 
digitalisera sitt erbjudande inom Safe Storage. Under 2018 lanserades 
exempelvis ett nytt digitalt lås, Kelnet, vilket möjliggör fjärrstyrning i 
realtid av säkerhetsnät samt hantering av slumpmässiga engångs
koder och krypterad kommunikation. Låset är det första inom 
branschen som har fått en EN1300Dcertifiering av ECB (European 
Certification Body), vilket innebär att låset överför data säkert och 
således säkerställer sekretess, autentisering, integritet och tillgänglig
het av systemdata.

Vidare är delar av Safe Storages produkterbjudande direkt relaterat 
till säkerhet för det digitala samhället. Detta omfattar produkter och 
lösningar designade för att skydda myndigheter samt högriskanlägg
ningar som banker, datacenters och kärnkraftverk mot exempelvis 
signalstöld.

Kundcase från 2018

Gunnebo har samarbetat med den indiska pantbanken Manappuram 
Finance Ltd med 4 000 kontor för att ta fram en kundanpassad säker
hetslösning. Då banken hanterar stora guldvolymer var det viktigt för 
kunden att säkra verksamheten mot säkerhetsrisker likt väpnade rån. 
Efterfrågan grundades i ett behov av att ändra låssystemet i Manap
purams säkerhetsskåp så att alla lådor inte öppnades med samma 
nyckel.  Gunnebo presenterade en anpassad lösning för Manappuram 
för att komma till rätta med problemet. Sälj och designteamet hade 
ett nära samarbete med kunden för att komma fram till flera genom
förbara koncept. Parametrar som hantering, förpackning, transport 
och installation beaktades innan den bästa lösningen valdes. Ett 
Manappuramteam bjöds även in till  Gunnebos tillverkningsanlägg
ning i Halol för att samråda med låsexperter. 

Den slutliga lösningen innebär att samtliga Manappurams instal
lerade säkerhetsskåp från  Gunnebo kompletterades med säkerhets
lådor. Säkerhetsskåpens lådor utrustades med en specialdesignad 
låsmekanism som gör att endast en låda kan vara öppen åt gången. 
Dessutom kan nyckeln inte tas bort från en låda som inte är helt 
stängd och låst. Samarbetet har lett till installation av 600 nya säker
hetsskåp med syftet att medföra säkerhetsförbättringar och kost
nadsminskningar för Manappuram i framtiden.
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Cash Management

Överblick av Cash Management1)

PRODUKTERBJUDANDE (EXEMPEL)

Sluten 
kontanthantering Sedeldeponering

Mjukvara för
kontanthanteringMyntrulleväxlare

CASH MANAGEMENT I SIFFROR (2018)2) 

Nettoomsättning

1 090 Mkr
Försäljningstillväxt

2,4%
EBITAmarginal3)

11,2% 
Geografisk mix

EMEA
 70%Asia-Pacific 

8%

Americas 22%

MARKNADSSTRUKTUR

Marknadsstorlek4)

~15 000 Mkr 
2018

Marknadstillväxt4)

~5% 
2018–2020

Marknadsandel5)

~9% 
2018 

Utvalda konkurrenter
Glory, Tidel, Suzohapp, Arca, 
Diebold Nixdor och Cash Guard

FÖRSÄLJNINGSMODELL OCH KUNDSTRUKTUR

Försäljningsmodell
 • Bank: Direkt, med 

samarbetspartners och 
värdetransportföretag

 • Detaljhandel: Direkt, med 
samarbetspartners, värde
transportföretag och banker

Slutmarknader
Detaljhandel, bank och andra 
företag som hanterar kontanter

Exempelkunder
Carrefour, Coles, COOP, Hungry 
Jacks, ICA, Lidl, Riachuelo, 
Swedbank och Woolworths

Varumärken

PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Anläggningar
 • Binefar (ES)
 • Cincinnati (US)

Andel av koncernen2)

Nettoomsättning   EBITA3)

~21% ~27%

1) Se ”Alternativa nyckeltal” respektive ”Bransch- och marknadsinformation” i avsnittet ”Presentation av finansiell och annan information” för definitioner och ytterligare information.
2) Den finansiella informationen för räkenskapsåret 2018 är hämtad från  Gunnebos årsredovisning och koncernredovisning för 2018.
3) Exklusive koncerngemensamma funktioner.
4) RBR (”Retail Cash Automation 2018”).
5) Gunnebos nettoomsättning inom Cash Management dividerat med marknadsestimat från RBR.
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Inom affärsområdet Cash Management erbjuder  Gunnebo lösningar 
för deponering, uttag och återvinning av sedlar och mynt, kuvert och 
myntrullsystem, sluten kontanthantering, rörpostsystem, applikations 
och övervakningsmjukvara samt tjänster.  Gunnebos produkter och 
tjänster är utformade för att effektivisera kontanthantering, och att 
därigenom minska detaljhandelns och bankers kostnader, samt hjälpa 
värdetransportföretag att utöka sitt erbjudande med hård och mjuk
vara. Koncernens kontanthanteringslösningar utgår ifrån en mjuk
varu plattform som bas för effektiva kontantflöden i hela kedjan mellan 
butik, värdetransportföretag och bank samt förbättrad säkerhet, 
särskilt inom detaljhandeln. Affärsområdets produkter och lösningar 
tillverkas, marknadsförs och säljs under varumärkena  Gunnebo, 
Hamilton och Sallén.

Affärsområdesstrategi

Gunnebos strategi för affärsområdet Cash Management är att, 
tillsammans med koncernens samarbetspartners, genom relevant 
hård och mjukvara erbjuda kostnadseffektiva, kompletta lösningar 
för hantering av kontanter som även omfattar provisorisk kredit och 
övervakning av hela kontantcykeln. Cash Management tillhandahåller 
hårdvarulösningar som kan optimeras efter riskprofil, typ av butik, 
kontantanvändning och eventuell värdetransportprocess. Utöver det 
arbetar  Gunnebo med att ta fram mjukvarulösningar som integrerar 
data från kassasystemet med kontantsystem, andra betalningssystem 
och värdetransportföretag. Målet är att kunna erbjuda en anpassad 
och heltäckande lösning för specifika verksamhetsbehov.

Vision. Att leda och utveckla kundens framtida 

betalningscykel genom att erbjuda bästa möjliga 

upptid och trygghet.

Mission. Att erbjuda kostnadseffektiva och säkra 

lösningar genom innovativa affärsmodeller.

Marknadsstruktur

Marknaden för kontanthantering är i en förändringsfas i samband 
med att ansvaret för hantering av kontanter i många länder flyttas 
från banker till detaljhandeln. Digitaliseringen har förändrat många 
människors betalningsvanor, samtidigt som transaktioner med 
kontanter fortfarande utgör en klar majoritet i hela världen och fort
sätter att växa globalt sett. Marknadsförändringen ställer krav på 
kontanthanteringsprocesserna av såväl säkerhets som kostnadsskäl. 
Detaljhandeln påverkas i synnerhet och branschaktörer är i behov av 
en väl fungerande mjukvara som kan underlätta sammankoppling av 
olika butikers hårdvara.  Gunnebo bedömer att konkurrensen inom 
kontanthantering är fragmenterad med endast ett fåtal globala aktörer. 
RBR uppskattar det totala värdet på den adresserbara marknaden 
för Cash Management till cirka 15 Mdkr för 2018.6) Baserat på detta 
uppskattar  Gunnebo sin marknadsandel till cirka 9 procent. Den årliga 
marknadstillväxten beräknas av  Gunnebo uppgå till 5 procent under 
perioden 2018–2020.

6) RBR, ”Retail Cash Automation 2018”.

Försäljningsmodell och kunder

Marknadssegmentet omfattar detaljhandel, banker och andra 
verksamheter som hanterar kontanter. Till bankkunderna sker försälj
ningen direkt med samarbetspartners eller värdetransportföretag. 
Inom detaljhandeln använder  Gunnebo samma försäljningsmodell, 
även om banker ofta medverkar i processen. Carrefour, Coles, COOP, 
Hungry Jacks, ICA, Lidl, Riachuelo, Swedbank och Woolworths är 
exempel på kunder inom affärsområdet.

Service är en viktig del i intäktsmodellen för Cash Management 
och är en integrerad del av erbjudandet inom exempelvis koncernens 
system för kontanthantering, SafePay, vilket i dagsläget inte går att 
köpa utan ett tillhörande servicekontrakt. Service utförs av både 
koncernens egen serviceorganisation och via servicepartners. För de 
delar av erbjudandet som säljs indirekt via värdetransportföretag eller 
banker är det i regel värdetransportföretaget eller banken som ingår 
serviceavtalet med slutkunden.

Tillverkningsenheter

Cash Managements tillverkning sker främst i Spanien och USA. 
Anläggningen i Spanien producerar exempelvis deponeringslösningar 
för sedlar och kontantåtervinningslösningar. I USA sker tillverkning 
främst av lösningar för rörpostsystem. 

Digitalisering

Gunnebo bedömer att koncernens mjukvaruinnehåll är en av de 
viktigaste konkurrensfördelarna för koncernens erbjudande inom 
Cash Management.  Gunnebos mjukvara används direkt i produk
tapplikationen samt för övervakning, fjärrstyrning och service. Under 
2018 har  Gunnebo fortsatt att investera i sin mjukvaruportfölj för 
Cash Management och exempelvis lanserades den egenutvecklade 
applikationsplattformen EMA (Easy Modular Assisted) som möjliggör 
säker kontroll över enheter och datahantering. EMA kan hantera upp 
till 12 valutor i samma transaktion, är flerspråkig och har ett anpass
ningsbart arbetsflöde, vilket gör mjukvaran enkel att integrera med 
andra enheter och hårdvara.

Kundcase från 2018

Tillsammans med en franchisebutiksägare från Nederländernas näst 
största snabbköpskedja sett till marknadsandel, Jumbo Supermark
ten, har  Gunnebo utvecklat en kundanpassad lösning för förbättrad 
säkerhet och kundservice. Ägaren till de två butiker som  Gunnebo 
levererade till, Edvin Ten Brink, uppmärksammades under 2018 
genom ett pris som delades ut av det nederländska justitie och 
säkerhetsdepartementet och Centrum för brottsförebyggande och 
säkerhet (CCV).

Säkerhetskonceptet som uppmärksammades innefattar bland 
annat  Gunnebos SafePaylösning, bestående av två lådor med bank
valvsstandard förankrade i golvet. Idag är sluten kontanthantering en 
integrerad del av designen i butikerna. Det slutna betalningssystemet 
SafePay försvårar enligt Ten Brink för kriminella och är en del av den 
kompletta lösning som ökat säkerheten i butikerna.
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Entrance Control

Överblick av Entrance Control1)

PRODUKTERBJUDANDE (EXEMPEL)

Snabbslussar Vändkors Svänggrindar Säkerhetsgrindar Biljettspärr

ENTRANCE CONTROL I SIFFROR (2018)2) 

Nettoomsättning

1 048 Mkr
Försäljningstillväxt

13,1%
EBITAmarginal3)

16,8% 
Geografisk mix

EMEA
 54%Asia-Pacific 

32%

Americas 14%

MARKNADSSTRUKTUR

Marknadsstorlek4)

~7 000 Mkr 
2016

Marknadstillväxt4)

~5% 
2016–2021

Marknadsandel5)

~13% 
2016 

Utvalda konkurrenter
Alvarado, Automatic Systems, 
Boon Edam, Dormakaba, Mag
netic Autocontrol och Integrated 
Design Limited

FÖRSÄLJNINGSMODELL OCH KUNDSTRUKTUR

Försäljningsmodell
 • Direkt: 10%

 • Indirekt: 90%, sker 
via distributörer eller 
systemintegratörer

Slutmarknader
Offentliga och kommersiella 
byggnader, arenor, högrisk
anläggningar, tunnelbanor och 
flygplatser

Exempelkunder
Honeywell, JP Morgan, LG, 
Shell, Siemens, Stockholms 
Lokaltrafik (SL) och Swedavia 
Airports

Varumärken

PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Anläggningar
 • Halol (IN)
 • Lavis (IT)
 • Kunshan (CN)
 • Zlin (CZ)6) 

Andel av koncernen2)

Nettoomsättning   EBITA3)

~20% ~39%

1) Se ”Alternativa nyckeltal” respektive ”Bransch- och marknadsinformation” i avsnittet ”Presentation av finansiell och annan information” för definitioner och ytterligare information.
2) Den finansiella informationen för räkenskapsåret 2018 är hämtad från  Gunnebos årsredovisning och koncernredovisning för 2018.
3) Exklusive koncerngemensamma funktioner.
4) IHS Markit (”Pedestrian Entrance Control Equipment 2017”).
5) Gunnebos nettoomsättning inom Entrance Control dividerat med marknadsestimat från IHS Markit.
6) Förvärvat år 2019.
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Genom Entrance Controls produkterbjudande skyddas människor, 
tillgångar och byggnader genom passagespärrar och detekterings
system. Erbjudandet omfattar slussar för tillträdeskontroll, vändkors, 
säkerhetsslussar, säkerhetskaruseller samt rotations och entré
grindar. Genom varumärkena  Gunnebo och Elkosta – samt, sedan juli 
2019, Cominfo – erbjuder affärsområdet lösningar som bland annat 
hanterar flöden av människor till, från och inom anläggningar. 

Affärsområdesstrategi

Affärsområdesstrategin för Entrance Control är att ha ett brett 
erbjudande av produkter för tillträdes och flödeskontroll samt hög
säkerhetsklassade lösningar för yttre områdesskydd. Vidare erbjuder 
 Gunnebo specialanpassade produkter för flygplatser och tunnelbanor 
med fokus på integrerade lösningar, prestanda och tillförlitlighet. 
Produkterna inom tillträdeskontroll ska vara ergonomiskt utformade 
och möjliggöra enkel integration med eventuella tredjepartslösningar. 
 Gunnebo avser att vidareutveckla sin mjukvaruplattform för flödes
hantering för att ytterligare förbättra kundernas operationella effekti
vitet. En annan central komponent i affärsområdets strategi är att ha 
en skalbar tillverkningskapacitet för att kunna genomföra stora projekt 
med korta ledtider. Företagsförvärv som stärker produkterbjudandet 
eller breddar den geografiska närvaron är en viktig del av strategin för 
affärsområdet. 

Vision. Att forma framtidens hantering av 

personflöden.

Mission. Att tillhandahålla innovativa system för 

tillträdeskontroll som är utformade för en intuitiv 

användarupplevelse.

Marknadsstruktur

På marknaden för tillträdeskontroll av fotgängare finns det en handfull 
globala aktörer.  Gunnebo har inom affärsområdet Entrance Control en 
av koncernen bedömd marknadsandel om cirka 13 procent, vilket gör 
 Gunnebo till den näst största aktören i världen inom tillträdeskontroll. 
IHS Markit uppskattar den årliga marknadstillväxten till cirka 5 pro
cent under 2016–2021, vilket drivs av globalt ökande investeringar i 
kollektiv trafik, högre efterfrågan för flödesautomatisering av flygplatser 
samt en växande marknad för tillträdeskontroll vid byggnader utanför 
Europa. I framtiden förväntas tillväxten komma främst från Afrika, 
Asien och Mellanöstern. Även Nordamerikas och Europas mer mogna 
marknader bedöms dock uppvisa god framtida tillväxt. Det totala 
värdet på den adresserbara marknaden för Entrance Control upp
skattas av IHS Markit till cirka 7 Mdkr.7) 

Försäljningsmodell och kunder

Marknadssegmentet omfattar offentliga och kommersiella byggnader, 
arenor, högriskanläggningar, tunnelbanor och flygplatser. Exempel
kunder är bland andra Honeywell, JP Morgan, LG, Shell, Siemens, 
Stockholms Lokaltrafik (SL) och Swedavia Airports. Försäljnings
modellen utgörs till 90 procent av indirekt försäljning via system
integratörer eller distributörer och till 10 procent av direktförsäljning till 
slutkund. Service utgör en liten del av Entrance Controls erbjudande 
då merparten av försäljningen går via distributörer och system
integratörer som i regel själva hanterar service.

7) IHS Markit, ”Pedestrian Entrance Control Equipment 2017”.

Tillverkningsenheter

Tillverkningen av produkter inom affärsområdet Entrance Control sker 
i Italien och Kina, varifrån leveranser sker till kunder över hela världen, 
samt i Indien, primärt för leverans och installation till indiska kunder. 
Efter förvärvet av Cominfo har  Gunnebo nu även en tillverknings
anläggning i Tjeckien. I samtliga anläggningar tillverkas ett flertal 
produkter, exempelvis snabbslussar, vändkors och säkerhetsgrindar.

Digitalisering

Digitalisering och mjukvarukompetens är centrala komponenter i 
 Gunnebos erbjudande för Entrance Control, vad gäller såväl befintliga 
lösningars funktionalitet som utvecklingen av framtida lösningar. 
Produkter som exempelvis snabbgrindar för flygplatser skannar objekt 
som passerar och översätter detta till användbar information genom 
att exempelvis kunna särskilja att endast en individ i taget passerar 
genom grinden. Vidare kan en grind samla olika typer av användar
data som kan användas för att planera kapacitetsutnyttjande, 
identifiera bedrägerier och planera för serviceåtgärder. Under 2018 
lanserade  Gunnebo en ny elektronisk plattform som gör det möjligt att 
ansluta en  Gunnebogrind till kundens specifika ITsystem och möjlig
göra fjärrövervakning. 140 elektroniska grindar på svenska flygplatser 
har exempelvis blivit anslutna till fjärrövervakning genom detta system.

Kundcase från 2018

Gunnebo hjälpte det internationella konsultbolaget COWI A/S med 
tillträdeslösningar på det danska huvudkontoret. Anläggningen hade 
1 500 anställda och därtill affärspartners, kunder och andra besökare 
som passerar in varje dag. För att kunden skulle erbjudas full kontroll 
över vilka personer som har tillträde till kontoret installerade  Gunnebo 
åtta passager i form av snabbslussar i byggnaden. 

Lösningen, som kräver identifiering vid passage, gav både trygghet 
för personalen och ökad kontroll över vilka som har tillgång till konfi
dentiella uppgifter och data. Säkerhetspassagerna anpassades efter 
kundens behov och byggnadens utformning. Lösningen är flexibel då 
den är kompatibel med en rad olika itplattformar. 
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Integrated Security

Integrated Security är summan av ett antal lokala verksamheter som 
var och en har egna förutsättningar och således en egen strategisk 
inriktning. Affärsområdets produkter och tjänster kan övergripande 
grupperas i följande områden:
 • Integratörsverksamhet för elektronisk säkerhet innehållande 

lösningar för tillträdeskontroll, intrångsskydd och videoövervak
ning. Verksamheten inom detta produktområde sker normalt sett i 
projektform och  Gunnebo säljer, installerar och servar i regel färdiga 
produkter inköpta från tredjepartsleverantörer inom ramen för 
dessa projekt.

1) Se ”Alternativa nyckeltal” respektive ”Bransch- och marknadsinformation” i avsnittet ”Presentation av finansiell och annan information” för definitioner och ytterligare information.
2) Den finansiella informationen för räkenskapsåret 2018 är hämtad från  Gunnebos årsredovisning och koncernredovisning för 2018.
3) Exklusive koncerngemensamma funktioner.
4) Gunnebos bedömning.
5) Gunnebos nettoomsättning inom Integrated Security dividerat med bedömd marknadsstorlek.

 • Elektroniska varularm innefattande varularm för användning inom 
dagligvaruhandeln och modebranschen. Erbjudandet omfattar 
såväl försäljning av tredjepartsprodukter som egentillverkade pro
dukter under varumärket Gateway.

 • Brandsystem innefattande brandposter, kökssläckare, panel
skyddssystem samt flexibla sprinklerrör. Produkterna säljs under 
varumärket Minimax.

 • Övriga lokala erbjudanden omfattar de produkter och tjänster 
som  Gunnebo erbjuder till vissa nyckelkunder, men som inte ingår i 
produktområdena Safe Storage, Cash Management och Entrance 
Control. Säkerhetsdörrar och glaspartier certifierade för att skydda 
mot brand, explosion, inbrott och vandalism är exempel på sådana 
produkter. Produkter och mjukvara köps i regel in från tredje part.

Överblick av Integrated Security1)

INTEGRATED SECURITY I SIFFROR (2018)2) 

Nettoomsättning

1 164 Mkr
Försäljningstillväxt

–5,1%
EBITAmarginal3)

0,1% 
Geografisk mix

EMEA
 47%Asia-Pacific 

21%

Americas 32%

MARKNADSSTRUKTUR OCH VARUMÄRKEN

Marknadsstorlek4)

>400 Mdkr 
2018

Marknadstillväxt4)

~3% 
2018

Marknadsandel5)

<1% 
2018 

Varumärken

Andel av koncernen2)

Nettoomsättning   EBITA3)

~23% ~0,1%

Produkterbjudande per geografi

Olika kombinationer av de övergripande produktgrupperna tillhanda
hålls på den globala marknaden. Verksamheterna är i övrigt dock 
helt separerade och erbjudandet skiljer sig väsentligt i olika delar av 
världen. Nedan ges en överblick av de produkter och tjänster som 
 Gunnebo tillhandahåller inom de tre huvudsakliga regioner där kon
cernen bedriver verksamhet.

Americas 

Integrated Security i Americas består huvudsakligen av följande: 
 • Stöldskyddslösningar, till exempel elektronisk säkerhet och elektro

niska varularm, i Brasilien. 
 • Serviceverksamhet för elektronisk säkerhet i Mexiko och Kanada. 

Marknadssegment inkluderar detaljhandel och banker. Exempel på 
kunder är bland andra Autozone, Carrefour, CVS, Bell Canada och 
Santander.

Europa, Mellanöstern och Afrika 

Integrated Security i Europa, Mellanöstern och Afrika består huvud
sakligen av följande: 
 • Elektronisk säkerhet/integratörsverksamhet i Spanien och Portugal. 
 • Elektroniska varularm som säljs under varumärket Gateway.
 • Integrerade säkerhetsprojekt i Mellanöstern. 
 • Mjukvaruplattformen  Gunnebo Business Solutions.
 • Övrig lokal verksamhet, som även omfattar elektronisk säkerhet, 

säkerhetsdörrar och partitioner.

Marknadssegment inkluderar banker, detaljhandel, industriella hög
riskanläggningar, offentlig förvaltning, kraftverk, olja och gas samt 
flygplatser. Exempel på kunder är bland andra BBVA, DHL, Equinix, 
Spaniens parlament och Swedbank.

Asia-Pacific 

Integrated Security i AsiaPacific består huvudsakligen av följande: 
 • Projekt inom brandsäkerhet och elektronisk säkerhet i Sydostasien. 
 • Brandskyddsprodukter, som säljs under varumärket Minimax, och 

integratörsverksamhet i Indien.

Marknadssegment inkluderar offentlig förvaltning, offentliga byggna
der och högriskanläggningar som hör till verksamhet inom exempelvis 
gruvdrift, olja och gas, rederi, bank och kraftverk.
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Affärsområdesstrategi

Inom Integrated Security genomför  Gunnebo en utvärdering av verk
samheten för att hitta en affärsmodell som gör det möjligt för  Gunnebo 
att uppnå sina finansiella och strategiska mål. Strategin för varje 
enskild verksamhet inom Integrated Security är primärt att uppnå 
koncernens mål för lönsamhet och tillväxt. 

Under 2018 genomlyste koncernen affärsområdet och som ett led 
i arbetet med att definiera kärnverksamheten avyttrades den lokala 
integratörsverksamheten i Frankrike, Belgien och Luxemburg. Under 
2018 avyttrade  Gunnebo också mindre delar av koncernens verksam
het inom Integrated Security i Spanien och Storbritannien. 

Marknadsstruktur

Marknaden för Integrated Security har, enligt koncernens bedömning, 
ett totalt marknadsvärde om över 400 Mdkr. Den årliga marknads
tillväxten under 2018 var enligt koncernens bedömning 3 procent. 
 Gunnebo bedömer att koncernen har en begränsad marknadsandel 
om mindre än 1 procent. 

Kundcase – Security made easy

Gunnebo Business Solutions är en öppen mjukvaruplattform som gör 
det möjligt att ansluta system och resurser via en och samma applika
tion. Plattformen ger användarna en inblick i samtliga säkerhetspro
cesser och omvandlar data till användbar information.  Gunnebo Busi
ness Solutions kommunicerar med koncernens hårdvaruutbud och 
kan även anslutas till produkter och system från andra leverantörer. 

Gunnebo Business Solutions har i ett första steg anpassats till 
fysiska detaljhandelsbutiker via programvaran  Gunnebo Retail Solu
tions. Digitalisering har blivit en viktig komponent för att öka effektivite
ten i den fysiska handeln, vilket har medfört att många aktörer har ett 
flertal inkompatibla system och att viktig säkerhetsdata går förlorad. I 
 Gunnebo Retail Solutions har  Gunnebos säkerhetslösningar kopplats 
samman med butikernas övriga system i en enhetlig plattform, vilket 
genererar konsoliderad användbar data direkt till butikerna. De främ
sta fördelarna är smidigare drift, regel efterlevnad och administration. 
ICA Maxi i Högsbo är ett exempel på en referenskund och användare 
av  Gunnebo Retail Solutions. 

Produktion och distribution
Nedan visas värdekedjan för  Gunnebos produkter. Koncernens affärs
områden har genomgående ansvar för sina respektive värdekedjor, 
från produktutveckling och inköp till leverans och service.

 • Produktutveckling:  Gunnebos förmåga att utveckla nya produkter 
är grundläggande för koncernens strategi för lönsam tillväxt. Kon
cernen utvecklar nya produkter genom att bevaka marknadstrender 
och kundbehov. Produktutveckling är ett viktigt steg som initierar 
olika processer för att kontrollera framtida kostnader samt undvika 
onödiga moment och onödigt avfall.

 • Inköp:  Gunnebo har etablerat ett globalt nätverk av tusentals 
leverantörer som tillhandahåller insatsvaror till koncernens globala 
tillverkningsplattform. Det totala värdet av koncernens inköpta 
insatsvaror uppgick till cirka 1 Mdkr under 2018.  Gunnebo väljer 
sina leverantörer selektivt och strävar efter att bygga långsiktiga 
relationer och ingå strategiska partnerskap. 

 • Tillverkning:  Gunnebo har nio tillverkningsenheter världen över 
som sysselsätter totalt cirka 1 600 medarbetare. Koncernen arbetar 
kontinuerligt för att minska miljöpåverkan och samtidigt optimera 
resultaten och upprätthålla en hög kvalitets och säkerhetsnivå vid 
alla sina anläggningar.

 • Försäljning:  Gunnebo har egen försäljningsverksamhet i cirka 25 
länder. Koncernen har också ett omfattande distributörsnätverk, 
vilket ger tillgång till ytterligare drygt 100 marknader. Lokal kunskap 
på varje marknad gör det möjligt för koncernen att leverera till före
tag av olika storlek och med olika förutsättningar. 

 • Leverans och installation:  Gunnebo bedriver ett ständigt arbete 
i syfte att optimera sin logistikkedja. Koncernens tillverknings
enheter är belägna i alla tre regioner, dvs. EMEA, AsiaPacific och 
Americas. I Europa finns ett centrallager i Nederländerna och kon
cernen har samarbeten med utvalda logistikföretag för att optimera 
produkttransporter. 

 • Service och slutanvändning:  Gunnebo strävar efter att tillverka 
hållbara produkter med total ägandekostnad som konkurrensfördel. 
Service skräddarsys efter kundens behov och målsättningen är 
att erbjuda en god service genom hela livscykeln. Koncernen kan 
även vara en prioriterad partner när det gäller att hitta nya alternativ 
till gamla material eller alternativa lösningar för återvinning och 
avfallshantering. 

Organisationsstruktur och anställda
Gunnebos huvudkontor är beläget i Göteborg och koncernen har 
kontor i cirka 25 länder. Distributionsnätverket omfattar totalt cirka 
100 länder.  Gunnebo bedriver verksamhet i Afrika, Asien, Austra
lien, Europa, Mellanöstern samt Nord och Latinamerika. Per den 
31 december 2018 hade  Gunnebo 4 449 antal anställda. Över 1 500 
av dessa arbetade på någon av koncernens tillverkningsenheter. 
Indien, Indonesien och Nederländerna utgör koncernens tre största 
länder sett till antalet anställda och drygt 2 000 av koncernens 
anställda är verksamma i något av dessa tre länder. 

37%

46%

17%

EMEA

Asia-Pacific

Americas

Anställda per region
(31 dec 2018)
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Hållbarhet
2018 implementerade  Gunnebo en ny hållbarhetsagenda, varigenom 
koncernens hållbarhetsarbete betonades som en viktig del av kon
cernens framgång. Agendan förankrar hållbarhet i företagskulturen 
genom de tre grundpelarna verksamhet, medarbetare och påverkan. 
Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av  Gunnebos övergripande 
strategi som förväntas leda till miljöfördelar samt ökad effektivitet.

Verksamhet

Inom verksamheten fokuserar  Gunnebo på etik och hållbarhet, såväl 
internt som i samarbete med externa parter. Koncernen följer en upp
förandekod med tydliga riktlinjer för att säkerställa medarbetarnas etik 
och professionalism externt. Koncernens uppförandekod baseras på 
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s initiativ Global Com
pact, ILO:s principer för rättigheter i arbetslivet och OECD:s riktlinjer 
för multinationella företag. 

Gunnebos anställda deltar i utbildningar som främst omfattar 
uppförandekoden, men även riskhantering relaterad till korruption och 
konkurrensbegränsande metoder. Av uppförandekoden, som även 
omfattar  Gunnebos ställningstaganden i frågor rörande mänskliga 
rättig heter, framgår det att alla människor har samma mänskliga rättig
heter, oavsett nationalitet, kön, etniskt ursprung, religion, språk eller 
annan ställning. Vidare föreskriver uppförandekoden nolltolerans mot 
våld, trakasserier, barnarbete och tvångsarbete. Samtliga medarbe
tare får information om hur de kan rapportera eventuella överträdelser 
av uppförandekoden. Koncernen arbetar även för att aktivt säkerställa 
att dess största leverantörer följer uppförandekoden.

Medarbetare

Koncernens medarbetare ska erbjudas en positiv och utvecklande 
arbetsmiljö.  Gunnebo arbetar med en rad olika program för att 
utveckla sina chefers ledarskapsförmågor och uppmuntrar till mång
fald och jämställdhet. Därtill arbetar  Gunnebo aktivt med att erbjuda 
säkra arbetsmiljöer, vilket bekräftas genom att sju av koncernens åtta 
större tillverkningsenheter 2018 var certifierade enligt arbetsmiljö
standarden OHSAS 18001 (numera ersatt av ISO 45001). Riskbedöm
ningar genomförs för alla verksamheter i syfte att minimera antalet 
olyckor.  Gunnebo arbetar dessutom med att lämna ett positivt avtryck 
på koncernens omgivning genom socialt ansvarstagande och lokala 
samhällsengagemang.

Påverkan

Gunnebo avser att minimera sin påverkan på klimatet genom kontroll 
av utsläpp, avfall och resursförbrukning. Målet är att ständigt iden
tifiera områden där koncernen kan göra som mest skillnad, vilka i 
dagsläget bedöms vara inom elförbrukning vid tillverkningsenheter, 
kol dioxid utsläpp från tillverkningsenheter och från den egna fordons
parken samt återvinning av ickefarligt avfall inom produktionen. 
Koncernens samtliga tillverkningsenheter uppfyller standarden 
ISO 14001 för miljöstyrning.  Gunnebo har dessutom lanserat en kam
panj som syftar till att eliminera kontorsanvändningen av plastartiklar 
för engångsbruk.

Icke-finansiella mål

Gunnebos ickefinansiella mål antogs 2016, med 2016 som basår 
och 2020 som år för måluppfyllnad.  Gunnebos ickefinansiella 
mål syftar till att stödja en hållbar och lönsam tillväxt. Genom en 
långsiktig strategi för hållbarhet, med tydligt definierade mål, kan 
 Gunnebos anställda skapa ett hållbart och attraktivt erbjudande för 
koncernens kunder och samarbetspartner, vilket möjliggör ytterligare 
aktieägarvärde. 

Miljö Mål Utfall 2018

Energi och klimat

Minska användningen av el 
vid produktions  enheter och 
stora försäljnings enheter 8 % 2 %
Minska koldioxid utsläppen 
från tillverknings och 
försäljningsenheter 15 % 2 %
Minska koldioxidutsläppen 
från den egna fordons
parkens genomsnitt 20 % 6 %
Avfall

Öka återvinning av icke
farligt avfall i produktionen 8 % 0 %
Miljöstyrning

Alla tillverkningsenheter ISO 
14001 certifierade 100 % 100 %

Försörjningskedja Mål Utfall 2018

Alla större leverantörer följer  
koncernens uppförandekod 100 % 70 %

Arbetsmiljö Mål Utfall 2018

Alla större tillverknings enheter 
 strukturerar sitt arbetsmiljö
arbete i överens stämmelse 
med OHSAS 18001 100 % 88 %
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Presentation av finansiell och annan 
information
Detta prospekt innehåller viss finansiell information för räkenskapsåret 
2018 (inklusive jämförelsesiffror för räkenskapsåret 2017) samt för 
perioden januari–juni 2019 (inklusive jämförelsesiffror för perioden 
januari–juni 2018). Den finansiella information för räkenskapsåret 2018 
(inklusive jämförelsesiffror för räkenskapsåret 2017) har hämtats från 
 Gunnebos årsredovisning och koncernredovisning för räkenskaps
året 2018, som har upprättats i enlighet med IFRS och reviderats av 
 Gunnebos revisor. Den finansiella informationen för perioden januari–
juni 2019 (inklusive jämförelsesiffror för perioden januari–juni 2018) har 
hämtats från koncernens delårsrapport för perioden januari–juni 2019, 
som har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och års
redovisningslagen. Delårsrapporten har inte granskats eller reviderats 
av  Gunnebos revisor.  Gunnebos finansiella rapporter för räkenskaps
året 2018 och för perioden januari–juni 2019 införlivas i detta prospekt 
genom hänvisning (se ”Införlivande genom hänvisning m.m.” i avsnittet 
”Legala frågor och kompletterande information”).

Koncernen har tillämpat både IFRS 15 Intäkter från avtal med 
kunder och IFRS 9 Finansiella instrument, vilka inte hade någon 
väsentlig påverkan på koncernen, från och med räkenskapsåret 
2018. Från och med den 1 januari 2019 tillämpar koncernen IFRS 16 

Leasingavtal enligt den modifierade retroaktiva metoden. Effekterna 
beskrivs i ”Not 2 – IFRS 16 Leasingavtal” på s. 17 i koncernens delårs
rapport för perioden januari–juni 2019.

Den 3 december 2018 avyttrade  Gunnebo sin verksamhet i Frank
rike, Belgien och Luxemburg. Den avyttrade verksamheten redovisas 
i koncernens årsredovisning för räkenskapsåret 2018 i enlighet 
med IFRS 5 – Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och 
avvecklade verksamheter. I koncernens resultaträkning för räken
skapsåret 2018 ingår således inte intäkter och kostnader hänförliga till 
den avyttrade verksamheten i ”Årets resultat från kvarvarande verk
samhet”, utan dessa redovisas som en enskild post i resultaträkningen 
under raden ”Årets resultat från avvecklad verksamhet”. Tidigare 
resultaträkningsuppgifter för räkenskapsåret 2017 har omräknats för 
jämförelseändamål. Balansräknings och kassaflödesposter inklude
rar avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning i 
enlighet med IFRS 5. För mer information om avyttringen, se ”Avyttring 
av verksamhet i Frankrike, Belgien och Luxemburg” i avsnittet ”Kapi-
talstruktur och annan finansiell information” samt ”Not 4 – Avvecklad 
verksamhet” på s. 68 i koncernens årsredovisning för 2018.

Segmentsrapportering
Under 2018 förändrade  Gunnebo sin interna organisationsstruktur för att primärt fokusera på affärsområden snarare än regioner. Som en konse
kvens rapporteras segmentsinformationen sedan dess baserat på fyra affärsområden: Safe Storage, Cash Management, Entrance Control och 
Integrated Security. Se även ”Not 2 – Segmentsrapportering” på s. 66–67 i koncernens årsredovisning för 2018.

Nedan presenteras  Gunnebos nettoomsättning per affärsområde.

Nettoomsättning Jan–jun 2019 Jan–jun 2018 2018 2017

Mkr (ej reviderad) (reviderad) (ej reviderad)
Safe Storage 981 841 1 826 1 708
Cash Management 538 542 1 090 1 031
Entrance Control 515 472 1 048 894
Integrated Security 540 550 1 164 1 228
Koncernen 2 574 2 405 5 128 4 861

Alternativa nyckeltal
Detta prospekt innehåller också vissa nyckeltal som inte definieras enligt IFRS (alternativa nyckeltal).  Gunnebos uppfattning är att dessa nyckeltal 
i stor utsträckning används av vissa investerare, värdepappersanalytiker och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling 
och finansiell ställning.  Gunnebos alternativa nyckeltal är inte nödvändigtvis jämförbara med liknande mått som presenteras av andra företag och 
har vissa begränsningar som analysverktyg. De bör därför inte betraktas separat från, eller som ett substitut för, koncernens finansiella informa
tion som har upprättats enligt IFRS. Samtliga alternativa nyckeltal har hämtats från  Gunnebos årsredovisning och koncernredovisning för räken
skapsåret 2018 respektive delårsrapport för perioden januari–juni 2019 såvida inget annat anges.

Mkr Jan–jun 2019 Jan–jun 2018 2018 2017

(ej reviderad)
EBITA, Mkr 120 132 334 375
EBITAmarginal, % 4,7 5,5 6,5 7,7
EBITDA, Mkr 211 157 378 394
Nettolåneskuld/EBITDA (rullande 12 månader), ggr 3,4 3,3 3,5 2,5
Nettolåneskuld inklusive pensionsförpliktelser/EBITDA  
(rullande 12 månader), ggr 4,2 4,4 4,5 3,6
Försäljningstillväxt, % 3,8 –0,2 3,0 –1,5
Fritt kassaflöde, Mkr 21 –24 124 –74
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Definitioner och förklaring
Nyckeltal Definition Förklaring

EBITA Rörelseresultat (EBIT) före avskrivningar och nedskrivningar av förvärvsrelate
rade immateriella tillgångar, exklusive jämförelsestörande poster och effekter av 
IFRS 16 Leasingavtal. 

De jämförelsestörande posterna 2017 utgjordes huvudsakligen av poster 
relaterade till fortsatt fokus på förbättrad produktivitet och strukturella föränd
ringar. De jämförelsestörande posterna 2018 utgjordes huvudsakligen av poster 
relaterade till personalnedskärningar kopplade till strukturförändringar samt 
21 Mkr hänförliga till en vinst från avyttringen av en övervakningsverksamhet i 
Spanien och en vinst om 10 Mkr från en fastighetsförsäljning i Sydafrika.1) De 
jämförelsestörande posterna under perioden januari–juni 2018 utgjordes huvud
sakligen av poster relaterade till personalnedskärningar kopplade till struk
turförändringar. De jämförelsestörande posterna under perioden januari–juni 
2019 utgjordes huvudsakligen av poster relaterade till personalnedskärningar 
kopplade till strukturförändringar samt en vinst från en fastighetsförsäljning i 
Portugal om 15 Mkr.

EBITA visar vinst genererad från den 
löpande verksamheten och ger en bild 
av den operativa verksamheten och 
dess intjäningsförmåga.

EBITAmarginal EBITA i procent av nettoomsättningen. EBITAmarginal används för att mäta 
operativ lönsamhet och är ett av 
 Gunnebos långsiktiga finansiella mål.

EBITDA Rörelseresultat (EBIT) före av och nedskrivningar av materiella anläggningstill
gångar och immateriella tillgångar.

EBITDA visar det resultat som genereras 
i den löpande verksamheten före av 
och nedskrivningar.

Nettolåneskuld/
EBITDA

Nettolåneskuld (totala skulder från finansieringsverksamheten, med avdrag för 
likvida medel) dividerad med EBITDA rullande 12 månader.

Nettolåneskuld i relation till EBITDA 
visar koncernens långsiktiga finansiella 
styrka och indikerar hur lång tid det 
tar att betala tillbaka lån samt är ett av 
 Gunnebos långsiktiga finansiella mål.

Nettolåneskuld 
inklusive pen
sionsförpliktelser/
EBITDA

Nettolåneskuld (totala skulder från finansieringsverksamheten och avsättningar 
för ersättningar till anställda efter avslutad anställning, med avdrag för likvida 
medel) dividerad med EBITDA rullande 12 månader.

Nettolåneskuld inklusive pensions
förpliktelser i relation till EBITDA visar 
koncernens långsiktiga finansiella 
styrka och indikerar hur lång tid det 
tar att betala tillbaka såväl lån som 
pensionsåtaganden.

Försäljningstillväxt Tillväxt i nettoomsättning justerat för valutakurseffekter, inklusive organisk och 
förvärvad omsättning, exklusive avyttrad omsättning. 

Valutakurseffekterna var 2017 huvudsakligen hänförliga till en försvagning av 
SEK gentemot EUR. Valutakurseffekterna var 2018 huvudsakligen hänförliga till 
en försvagning av SEK gentemot EUR och brittiska pund. Valutakurseffekterna 
under perioden januari–juni 2018 var huvudsakligen hänförliga till försvagning 
av SEK gentemot EUR och brittiska pund. Valutakurseffekterna under perioden 
januari–juni 2019 var huvudsakligen hänförliga till en försvagning av SEK, fram
förallt gentemot amerikanska dollar, men även gentemot EUR.

Nyckeltalet används för att öka jämför
barheten av  Gunnebos tillväxt exklusive 
påverkan av valutakurseffekter samt 
avyttringar.

Fritt kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten, 
exklusive kassaflöde från förvärv och avyttringar.

Fritt kassaflöde används för att utvär
dera kassaflödet som den löpande verk
samheten genererar efter investeringar.

1) Vinsten om 10 Mkr från fastighetsförsäljningen i Sydafrika omklassificerades till jämförelsestörande poster från övriga rörelseintäkter under det första kvartalet 2019.
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Avstämning alternativa nyckeltal
EBITA och EBITA-marginal

Mkr Jan–jun 2019 Jan–jun 2018 2018 2017

(ej reviderad)
Nettoomsättning 2 574 2 405 5 128 4 861
Kostnad för sålda varor exkl. jämförelsestörande poster –1 907 –1 724 –3 673 –3 433
Bruttoresultat exkl. jämförelsestörande poster 667 681 1 455 1 428
Försäljnings och administrationskostnader exkl. jämförelse
störande poster –553 –565 –1 141 –1 089
Övriga rörelseintäkter och kostnader, netto exkl. jämförelse
störande poster 3 5 –201) 14
Återför: Avskrivningar och nedskrivningar av förvärvsrelatera
de immateriella tillgångar 7 11 40 22
Återför: IFRS 16 leasingeffekt –4 – – –
EBITA 120 132 3341) 375

Safe Storage 65 63 151 126
Cash Management 39 60 122 120
Entrance Control 62 69 176 145
Integrated Security 7 –5 1 107
Koncerngemensamma funktioner –53 –55 –1161) –123

EBITA-marginal, % 4,7 5,5 6,51) 7,7
Safe Storage 6,6 7,5 8,3 7,4
Cash Management 7,2 11,1 11,2 11,6
Entrance Control 12,0 14,6 16,8 16,2
Integrated Security 1,3 –0,9 0,1 8,7

1)  Första kvartalet 2019 genomfördes en omklassificering av en justering om 10 Mkr i övriga rörelseintäkter hänförlig till det första kvartalet 2018 med avseende på en fastighetsförsäljning 
i Sydafrika till jämförelsestörande poster. Omklassificeringen påverkade EBITA, EBITAmarginalen och Koncerngemensamma funktioner för 2018. I koncernens årsredovisning för 
2018 uppgick posten ”Övriga rörelseintäkter och kostnader, netto exkl. jämförelsestörande poster” för 2018 till 10 Mkr, EBITA till 344 Mkr, EBITAmarginalen till 6,7 procent och 
Koncerngemensamma funktioner till 106 Mkr.

EBITDA, Nettolåneskuld/EBITDA och Nettolåneskuld inklusive pensionsförpliktelser/EBITDA

Mkr Jan–jun 2019 Jan–jun 2018 2018 2017

(ej reviderad)
EBITA (rullande 12 månader) 322 337 3341) 375
Återför: Jämförelsestörande poster –27 –50 –291) –52
Återför: Övriga avskrivningar 78 72 73 71
Återför: Avskrivningar av nyttjanderättstillgångar samt IFRS 16 
leasingeffekt 118 – – –
EBITDA (rullande 12 månader) 4912) 359 378 394

Långfristiga lån inklusive kortfristig del 1 921 1 618 1 891 1 440
Leasingskuld, inklusive kortfristig del 223 – – –
Kortfristiga lån 83 58 17 64
Övriga kortfristiga finansiella tillgångar (–)/skulder (+) –5 2 0 –7
Summa skulder från finansieringsverksamheten 2 222 1 678 1 908 1 497

Likvida medel –569 –483 –569 –498
Nettolåneskuld 1 653 1 195 1 339 999
Nettolåneskuld/EBITDA (rullande 12 månader), ggr 3,42) 3,3 3,5 2,5

Pensionsförpliktelser, netto 405 392 375 494
Nettolåneskuld inklusive pensionsförpliktelser 2 058 1 587 1 714 1 493
Nettolåneskuld inklusive pensionsförpliktelser /EBITDA 
(rullande 12 månader), ggr 4,22) 4,4 4,5 3,6

1)  Första kvartalet 2019 genomfördes en omklassificering av en justering om 10 Mkr i övriga rörelseintäkter hänförlig till det första kvartalet 2018 med avseende på en fastighetsförsäljning i 
Sydafrika till jämförelsestörande poster. Omklassificeringen påverkade EBITA för 2018. I koncernens årsredovisning för 2018 uppgick EBITA till 344 Mkr och posten ”Jämförelsestörande 
poster” till 39 Mkr.

2)  Rullande 12månaders EBITDA har beräknats som ett årligt belopp för de två första kvartalen 2019 till följd av övergången till IFRS 16 Leasingavtal från den 1 januari 2019.
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Försäljningstillväxt

% Jan–jun 2019 Jan–jun 2018 2018 2017

(ej reviderad)
Nettoomsättningstillväxt 7,1 0,31) 5,5 –0,62)

Valutakurseffekter –4,4 –0,5 –2,7 –0,9
Omsättning från avyttrad verksamhet 1,1 – 0,2 –
Försäljningstillväxt 3,8 –0,2 3,0 –1,5

Safe Storage 11,2 –3,9 3,7 –8,3
Cash Management –4,3 –1,7 2,4 7,9
Entrance Control 5,6 17,1 13,1 10,1
Integrated Security –1,6 –5,0 –5,1 –6,0

1)  Nettoomsättningen för koncernen uppgick under perioden januari–juni 2017 till 2 397 Mkr. Nettoomsättningen för affärsområdet Safe Storage uppgick under perioden januari–juni 
2017 till 867 Mkr. Nettoomsättningen för affärsområdet Cash Management uppgick under perioden januari–juni 2017 till 544 Mkr. Nettoomsättningen för affärsområdet Entrance 
Control uppgick under perioden januari–juni 2017 till 396 Mkr. Nettoomsättningen för affärsområdet Integrated Security uppgick under perioden januari–juni 2017 till 590 Mkr. Samtliga 
nettoomsättningsuppgifter för perioden januari–juni 2017 har omräknats för att avse kvarvarande verksamhet, inkluderas för beräkningsändamål och har hämtats från  Gunnebos 
bokslutskommuniké för 2018.

2)  Nettoomsättningen för koncernen uppgick 2016 till 4 892 Mkr. Nettoomsättningen för affärsområdet Safe Storage uppgick 2016 till 1 840 Mkr. Nettoomsättningen för affärsområdet 
Cash Management uppgick 2016 till 947 Mkr. Nettoomsättningen för affärsområdet Entrance Control uppgick 2016 till 817 Mkr. Nettoomsättningen för affärsområdet Integrated Security 
uppgick 2016 till 1 288 Mkr. Samtliga nettoomsättningsuppgifter för 2016 har omräknats för att avse kvarvarande verksamhet, inkluderas för beräkningsändamål och har hämtats från 
 Gunnebos bokslutskommuniké för 2018.

Fritt kassaflöde

Mkr Jan–jun 2019 Jan–jun 2018 2018 2017

(ej reviderad)
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 36 32 242 71
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten –33 –81 –412 –145
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 3 –49 –170 –74
Kassaflöde från förvärv/avyttring 18 25 294 0
Fritt kassaflöde 21 –24 124 –74

Bransch- och marknadsinformation
Prospektet innehåller viss marknads och branschinformation som 
kommer från tredje part. Informationen har återgetts korrekt och såvitt 
 Gunnebo känner till och kan utröna av information som har offentlig
gjorts av dessa tredje parter har inga sakförhållanden utelämnats som 
skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. 
 Gunnebo har däremot inte oberoende verifierat information, varför 
dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras.
Den marknadsinformation som ingår i avsnittet ”Verksamhetsbeskriv-
ning” baseras på följande källor.

 • Technavio, ”Global Safes and Vaults Market 2018–2022”
  Technavio är ett teknologi, marknads och trendundersöknings

företag. Från rapporten ”Global Safes and Vaults Market 
2018–2022”, som publicerades i augusti 2018, hämtas bland annat 
information om affärsområdet Safe Storages marknadsstorlek och 
tillväxt.

 • RBR, ”Retail Cash Automation 2018”
  RBR är ett undersöknings och marknadsanalysföretag med fokus 

på bland annat bank, betalningar och korttransaktioner. Från rap
porten ”Retail Cash Automation 2018”, som publicerades i april 
2018, hämtas bland annat information om affärsområdet Cash 
Managements marknadsstorlek och tillväxt. 

 • IHS Markit, ”Pedestrian Entrance Control Equipment 2017”
  IHS Markit tillhandahåller information och analyser till kunder inom 

näringsliv, finansbranschen och myndigheter. Från rapporten 
”Pedestrian Entrance Control Equipment 2017”, som publicerades i 
september 2017, hämtas bland annat information om affärsområdet 
Entrance Controls marknadsstorlek och tillväxt. 
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Kapitalstruktur och annan finansiell 
information

Eget kapital och skuldsättning
Eget kapital och skulder

Nedan redovisas  Gunnebos kapitalisering per den 30 juni 2019.

Mkr 30 juni 2019

Summa kortfristiga skulder 739
Mot garanti eller borgen –
Mot säkerhet –
Utan garanti/borgen eller säkerhet 739
Summa långfristiga skulder 2 425
Mot garanti eller borgen –
Mot säkerhet –
Utan garanti/borgen eller säkerhet 2 425
Summa eget kapital 1 139
Aktiekapital 385
Reservfond 988
Andra reserver –2341)

1) Inklusive balanserade vinstmedel.

Nettoskuldsättning

Nedan redovisas  Gunnebos nettoskuldsättning per den 30 juni 2019.

Mkr 30 juni 2019

(A) Kassa 527
(B) Andra likvida medel 42
(C) Övrigt kortfristiga finansiella tillgångar –
(D) Summa likviditet (A)+(B)+(C) 569
(E)  Kortfristiga kundfordringar och finansiella  fordringar 955
(F) Kortfristiga finansiella skulder 83
(G) Kortfristig del av långfristiga finansiella skulder 124
(H) Kortfristiga kundfordringar och leverantörsskulder 532
(I) Kortfristig finansiell skuldsättning (F)+(G)+(H) 739
(J)  Netto kortfristig finansiell skuldsättning (I)-(E)-(D) –785
(K) Långfristig finansiell skuld 1 893
(L) Skuldinstrument –
(M) Långfristiga kundfordringar och leverantörsskulder 532
(N) Långfristig finansiell skuldsättning (K)+(L)+(M) 2 425
(O) Total finansiell nettoskuldsättning (J)+(N) 1 640

Den 1 juli 2019 slutförde  Gunnebo förvärvet av Cominfo efter att samtliga villkor för förvärvets genomförande hade uppfyllts. Köpeskillingen 
för förvärvet uppgick till 240 Mkr på skuldfri basis och finansierades initialt genom  Gunnebos befintliga kreditfaciliteter. För mer information om 
förvärvet av Cominfo, se ”Förvärvet av Cominfo” nedan.

Eventualförpliktelser

Per den 30 juni 2019 uppskattas koncernens eventualförpliktelser till cirka 232 Mkr (255 Mkr per den 31 december 2018). Eventual förpliktelserna 
består av garantier för fullgörande av olika kontraktsenliga åtaganden och förekommer som ett led i  Gunnebos normala affärsverksamhet.



Inbjudan till teckning av aktier i Gunnebo AB / Kapitalstruktur och annan finansiell information

42 

Kreditfaciliteter och lån
Av nedanstående tabell framgår  Gunnebos kreditfaciliteter och lån per den 30 juni 2019.

Mkr

Kredit faciliteter Facilitetens storlek Utnyttjat Tillgängligt Förfallo tidpunkt

Syndikerat låneavtal 1 478 1 083 395 Juni 2022
Bilateralt lån 792 792 0 April 2024
Kredit faciliteter 211 46 165 Icke garanterat/löpande
Checkräkningskrediter 174 83 91 Icke garanterat/löpande
Totalt 2 655 2 004 651

1) Varken teckningsåtagandena eller emissionsgarantierna är säkerställda. Se ”Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden” i avsnittet ”Riskfaktorer”.

Kreditavtal och övrig upplåning

Syndikerat låneavtal

Gunnebo har ett syndikerat revolverande kreditavtal på 140 MEUR 
(Revolving Credit Facility Agreement), ingånget den 27 juni 2017 med 
fem års löptid. Kreditfaciliteterna tillhandahålls till lika delar av BNP 
Paribas och SEB. Enligt detta avtal har  Gunnebo rätt att låna i danska 
kronor, EUR, norska kronor och SEK.

Det syndikerade låneavtalet (liksom det bilaterala lånet med AB 
Svensk Exportkredit, se ”Bilateralt lån” nedan) innehåller finansiella 
åtaganden (så kallade kovenanter) som innebär att  Gunnebo måste 
leva upp till vissa finansiella nyckeltal under avtalens löptid, till exempel 
ett åtagande relaterat till  Gunnebos skuldsättningsgrad. Under andra 
kvartalet 2018 konstaterade  Gunnebo att koncernen inte skulle ha 
möjlighet att uppfylla åtagandet relaterat till skuldsättningsgrad (vare 
sig i det syndikerade låneavtalet eller i den bilaterala faciliteten). Av 
denna anledning har  Gunnebo fört diskussioner med sina långivare 
om att på kvartalsbasis beviljas undantag (så kallade waivers) från att 
uppfylla åtagandet.  Gunnebo har från och med det andra kvartalet 
2018 begärt och beviljats sådana waivers för samtliga kvartal. Se även 
”Gunnebo är föremål för risker relaterade till sina finansieringsavtal” i 
avsnittet ”Riskfaktorer”.

Förvärvet av Cominfo om 240 Mkr på skuldfri basis kommer initialt 
att finansieras genom utnyttjande av detta låneavtal. För att kunna 
nyttja faciliteten har  Gunnebo begärt och beviljats waivers för det 
andra kvartalet 2019 från att uppfylla det ovan beskrivna åtagandet 
relaterat till skuldsättningsgrad.

Det för förvärvet av Cominfo utnyttjade beloppet avses återbetalas 
genom likvid från den förestående nyemissionen. Även resterande 
del av emissionslikviden avses användas för amortering av det 
syndikerade låneavtalet. Efter det att  Gunnebo har erhållit likvid från 
förestående nyemission bedömer  Gunnebo att koncernen kommer att 
uppfylla det finansiella åtagandet relaterat till skuldsättningsgrad.1) 

Bilateralt lån

Gunnebo har ett bilateralt kreditavtal med AB Svensk Exportkredit på 
75 MEUR. Detta avtal ingicks 21 april 2017 med sju års löptid. Lånet är 
fullt utnyttjat. 

Kreditfaciliteter

Gunnebos övriga kreditfaciliteter består av lokala faciliteter i Australien, 
Brasilien, Indien, Kanada, Sydkorea (tillhandahållna av SEB och BNP 
Paribas) och Spanien (statligt lån). Per den 30 juni 2019 hade endast 
faciliteterna i Australien och Spanien utnyttjats.  Gunnebo har även en 
ickegaranterad kortfristig facilitet som tillhandahålls av SEB. Per den 
30 juni 2019 hade totalt 46 Mkr av dessa faciliteter utnyttjats.

Checkräkningskrediter

Gunnebo har checkräkningskrediter varav 83 Mkr var utnyttjade per 
den 30 juni 2019. Dessa nyttjas regelbundet inom ramen för den 
löpande verksamheten. 

Uttalande angående rörelsekapital
Det är  Gunnebos uppfattning att det befintliga rörelsekapitalet (dvs. 
exklusive emissionslikviden) är tillräckligt för de aktuella behoven 
under den kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital 
avses i detta sammanhang  Gunnebos förmåga att få tillgång till 
likvida medel för att fullgöra sina förpliktelser i den takt de förfaller till 
betalning.

Investeringar
Gunnebo investerar löpande i produktions, produkt och mjukvaru
utveckling. Investeringarna är jämt fördelade över tid och den globala 
verksamheten.

Gunnebo har inte gjort några väsentliga investeringar sedan den 31 
december 2018.  Gunnebo har inte heller gjort några fasta åtaganden 
avseende väsentliga investeringar sedan dess.

Förvärv och avyttringar
Avyttring av verksamhet i Frankrike, Belgien och 
Luxemburg

Den 17 juli 2018 offentliggjorde  Gunnebo att Bolaget hade accepterat 
ett erbjudande från det globala private equityföretaget OpenGate 
Capital om att det skulle förvärva  Gunnebos verksamhet i Frankrike, 
Belgien och Luxemburg. Den 3 december 2018 slutfördes avyttringen 
efter att godkännanden från lokala fackföreningar och konkurrens
myndigheter hade erhållits. Avyttringen omfattade  Gunnebos franska 
säljbolag, två franska tillverkningsenheter (Bazancourt och Balden
heim) samt  Gunnebos säljbolag i Belgien och Luxemburg. Inom ramen 
för avyttringen ingick parterna distributörs, leverans och tillverk
ningsavtal som bland annat innebär att köparen har ensamrätt att 
sälja  Gunnebos produkter i Frankrike, Belgien och Luxemburg och att 
 Gunnebo har ensamrätt att sälja köparens produkter i Mellan östern. 
Avtalen medför också rätt för båda parter att, under som längst tre 
år efter genomförandet av transaktionen, köpa in respektive parts 
produkter för ett pris som motsvarar internprissättning. Verksamheten 
omfattade cirka 920 anställda. I resultaträkningen för 2018 redovisa
des resultat från avvecklad verksamhet om –803 Mkr, varav –708 Mkr 
avsåg förlust vid avveckling.

Se även ”Not 4 – Avvecklad verksamhet” på s. 68 i koncernens 
årsredovisning för 2018.

Förvärvet av Cominfo

Den 20 juni 2019 offentliggjorde  Gunnebo att koncernen hade ingått 
avtal om att förvärva det tjeckiska tillträdeskontrollbolaget Cominfo 
och den 1 juli 2019 slutfördes förvärvet efter att samtliga villkor för 
förvärvets genomförande hade uppfyllts. Cominfo erbjuder lösningar 
inom tillträdeskontroll och passagesystem där mjukvara är en viktig 
del av erbjudandet. Cominfo har global geografisk täckning, även om 
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Europa är dess huvudmarknad. Cominfos produkter och lösningar har 
erkänt god kvalitet, avancerad teknik och attraktiv design. Förvärvet 
av Cominfo är i linje med koncernens strategi om lönsam tillväxt och 
kommer att ytterligare stärka marknadspositionen för affärsområdet 
Entrance Control.

Cominfo har sin bas i Zlin, i sydöstra delen av Tjeckien, och har cirka 
160 medarbetare. Under Cominfos räkenskapsår som avslutades den 
30 september 2018 uppgick Cominfos omsättning till cirka 140 Mkr, 
vilket motsvarade cirka 13 procent av  Gunnebos affärsområde 
Entrance Controls nettoomsättning och cirka 3 procent av  Gunnebos 
totala nettoomsättning. Cominfos EBITAmarginal för räkenskapsåret 
som avslutades den 30 september 2018 var i linje med EBITA
marginalen för  Gunnebos affärsområde Entrance Control för räken
skapsåret 2018. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 240 Mkr på 
skuldfri basis och finansierades initialt genom  Gunnebos befintliga 
kreditfaciliteter.

Riskhantering
Operationell riskhantering

Riskhanteringen inom koncernen är en betydelsefull del av styrningen 
och kontrollen och syftar till att identifiera, utvärdera och hantera 
risker och därigenom minska eventuellt negativa effekter. Lednings
grupperna i koncernens affärsområden är ytterst ansvariga för att 
identifiera, bedöma och hantera risker inom sina respektive ansvars
områden. Ledningsgrupperna har stöd av resurser inom centrala 
koncernfunktioner och ska följa koncernövergripande policyer, 
principer, riktlinjer och instruktioner. Ledningsgrupperna rapporterar 
utvecklingen i sina respektive affärsområden samt identifierade risker 
till koncernledningen som i sin tur informerar styrelsen om utveck
lingen av koncernens viktigaste risker.

Försäkringsbara risker

Gunnebo har ett globalt försäkringsprogram som gäller hela kon
cernen. Programmet omfattar egendoms och avbrottsförsäkring, 
allmänt ansvar och produktansvar, transportförsäkring, reseförsäk
ring, försäkring mot brott samt skadeståndskrav mot styrelsen och 
ledande befattningshavare och anställningsrelaterat ansvar. I anslut
ning till försäkringsprogrammet har  Gunnebo infört ett program för 
att identifiera och utvärdera risker vid koncernens tillverkningsenheter 
samt eventuella finansiella konsekvenser. Programmet innefattar både 
egenkontroller och regelbundna inspektioner. Resultatet av översynen 
summeras i ett poängsystem för riskexponering vid varje anläggning 
för att ledningen ska kunna kontrollera riskerna, bedöma behovet av 
riskbegränsande åtgärder och besluta om prioriteringar.

Finansiell riskhantering

Gunnebo finansiella verksamhet bedrivs i enlighet med en av styrelsen 
fastställd finanspolicy som reglerar hur de finansiella riskerna ska 
hanteras och inom vilka ramar internbanken,  Gunnebo Treasury AB, 
samt dotterbolagen får agera. De huvudsakliga finansiella risker som 
 Gunnebo är exponerat för är likviditetsrisk, finansieringsrisk, ränterisk, 
valutarisk och kreditrisk. 

Likviditetsrisk

Med likviditetsrisk avses risken att inte ha tillgång till likvida medel eller 
outnyttjade krediter för att fullgöra sina betalningsförpliktelser. Enligt 
finanspolicyn ska tillgängliga likvida medel och outnyttjade kreditlöften 
alltid uppgå till minst 350 Mkr. Likviditeten i koncernen ska placeras 
hos internbanken eller i lokala koncernkonton (”cash pools”). Kon
cernen har genom ”cash pools” en centraliserad likviditetshantering 

2) Inklusive marginaler och räntederivat som är knutna till låneportföljen genom säkringsredovisning.

för de större europeiska verksamhetsländerna samt USA. Genom 
dessa ”cash pools” matchas överskott och underskott i de lokala 
dotterbolagen för respektive land och valuta. Eftersom  Gunnebo 
är nettolån tagare används överskottslikviditet för att amortera ner 
externa skulder.

Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken att finansieringen av koncernens 
kapitalbehov samt refinansieringen av utestående lån försvåras eller 
fördyras. För att begränsa finansieringsrisken ska enligt koncernens 
finanspolicy den sammanlagda utestående lånevolymen vid varje 
tidpunkt täckas av långfristiga kreditlöften om minst tolv månader.

Ränterisk

Med ränterisk avses risken för en negativ resultat och kassaflödes
påverkan vid en varaktig förändring av marknadsräntan. Påverkan 
kan dock kortsiktigt begränsas genom vald ränteförfallostruktur och 
genom ingående av fastränteavtal i form av räntesäkringar. Enligt kon
cernens finanspolicy får maximalt 60 procent av utestående lånevolym 
säkras med räntederivat, vars genomsnittliga löptid inte får överstiga 
36 månader. Per den 31 december 2018 var den genomsnittliga 
räntebindningstiden 3 månader och den genomsnittliga räntan i låne
portföljen var vid samma tidpunkt 1,7 procent.2) 

Ränteswappar används för att säkra räntebetalningarna på lån. 
Säkringsredovisning tillämpas och det nominella värdet av utestående 
ränteswapavtal betecknade som kassaflödessäkringar uppgick till 
206 Mkr per den 31 december 2018. Enligt säkringsredovisning, 
redovisas den effektiva delen av förändringar i verkligt värde på derivat 
som betecknas som kassaflödessäkringar och som uppfyller kraven 
på säkringsredovisning via övrigt totalresultat och ackumuleras i eget 
kapital. 

Valutarisk

Koncernens redovisning sker i SEK, men  Gunnebo bedriver verksam
het i ett stort antal länder över hela världen. Detta gör att koncernen 
är exponerad för valutarisker. Dessa är transaktionsexponering, 
omräkningsexponering (nettoinvesteringar) och omräkningsexpone
ring (resultaträkning). Valutaterminskontrakt används för att hantera 
valutarisken vad gäller fordringar och skulder i utländsk valuta. Kon
cernen tillämpar ej säkringsredovisning eftersom fordringar, skulder 
och relaterade valutaterminskontrakt alla värderas till balansdagens 
valutakurs och redovisas över resultaträkningen.

Transaktionsexponering

Koncernen har intäkter och inköpskostnader i ett flertal valutor och 
är därmed exponerat för valutakursfluktuationer. Denna valutarisk 
benämns transaktionsexponering och påverkar koncernens rörel
seresultat. Enligt finanspolicyn säkrar koncernen normalt inte trans
aktionsexponeringen. Säkring kan dock ske vid större projekt samt 
vid ett större stabilt valutaflöde, förutsatt att exponeringen bedöms 
vara väsentlig och att säkring kan ske till rimlig kostnad. Säkring ska 
då normalt inte ske längre än tolv månader.

Omräkningsexponering

Vid konsolidering omräknas de utländska dotterbolagens netto
tillgångar till SEK varvid omräkningsdifferenser uppkommer som 
påverkar övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapital. För 
att begränsa de negativa effekterna av omräkningsdifferenser på 
koncernens egna kapital kan säkring ske genom lån och valutaderi
vatkontrakt, förutsatt att exponeringen bedöms vara väsentlig samt 
att säkring kan ske till rimlig kostnad. Valutakursförändringar påverkar 
även koncernens resultat i samband med omräkningen av resultaträk
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ningar i utländska dotterbolag till SEK. Förväntade framtida resultat i 
utländska dotterbolag kurssäkras inte.

Kreditrisk

Finansiell kreditrisk

Med kreditrisk avses risken för förlust om motparten inte fullföljer sina 
åtaganden. Exponeringen uppstår dels vid placering av överskotts
likviditet och dels genom de fordringar på banker som uppstår via 
derivatinstrument. Koncernens finanspolicy innehåller en förteckning 
över tillåtna motparter samt maximal kreditexponering mot respektive 
godkänd motpart. Koncernen har även ingått ramavtal (ISDA) med alla 
sina motparter för transaktioner i derivatinstrument. Kassalikviditet 
ska i första hand användas för att reducera utestående skulder, vilket 
begränsar volymen av utestående överskottslikviditet.

Kundkreditrisk

Koncernen har upprättat en manual för hur kundkrediter ska hanteras 
inom koncernen. Respektive dotterbolag ansvarar för kontroll och 
styrning av kreditrisk mot kund. De regler som gäller för den lokala 
kreditgivningen är dokumenterade i lokala kreditpolicyer som regle
rar kreditlimiter, betalningsvillkor och kravrutiner. Leasingavtal och 
kund finansieringsupplägg godkänns av  Gunnebo Treasury AB. Kon
cernens maximala exponering för kreditrisk motsvaras av bokförda 
värden på finansiella tillgångar.

Väsentliga tendenser
Koncernens orderingång utvecklades positivt under det första halv
året 2019 där både Entrance Control och Safe Storage uppvisade god 
tillväxt. Orderingången för Cash Management var oförändrad, främst 
beroende på svag utveckling i USA och AsiaPacific, men förväntas 
bli bättre under andra halvåret 2019. Även inom Integrated Security 
minskade orderingången, vilket förklaras av att verksamheten är 
projektdriven och ordernivåerna fluktuerar mellan kvartalen.

Koncernens nettoomsättning utvecklades starkt under det första 
halvåret 2019, där tillväxten kom från Entrance Control och Safe 
Storage. Den fortsatt starka tillväxten inom Entrance Control bekräftar 
att affärsområdet inte bara fångar upp tillväxttakten på marknaden, 
utan även tar ytterligare marknadsandelar. Inom Cash Management 
och Integrated Security minskade nettoomsättningen något.

EBITAmarginalen för koncernen var något lägre jämfört mot
svarande period 2018. EBITAmarginalen var fortsatt stark inom 
Entrance Control, trots en svagare start på året. Inom Safe Storage 
var orderingången och försäljningsutvecklingen god, samtidigt som 
EBITAmarginalen inte är tillfredsställande. I Cash Managements 
viktigaste marknad, Europa, ökade såväl orderingången som netto
omsättningen medan de minskade i både USA och AsiaPacific, vilket 
påverkade EBITAmarginalen negativt. Inom Integrated Security för
bättrades EBITAmarginalen. Den är fortfarande inte tillfredsställande, 
men  Gunnebo kan se att de genomförda produktivitetsåtgärderna 
börjar ge resultat.

Gunnebo bedömer att koncernens fokus på fyra affärsområden har 
satt koncernen på rätt spår mot lönsam tillväxt.  Gunnebo bedömer 
att koncernen framgångsrikt har gjort denna omställning till affärs
områdesstruktur i sin verksamhet i Europa samtidigt som koncernen 
har genererat god tillväxt i såväl orderingång som nettoomsättning 
under de senaste tolv månaderna. Som ett sista steg i att avveckla 
matrisorganisationen implementerar  Gunnebo ett kostnadsbespa
ringsprogram. Med kostnadsbesparingsprogrammet avser  Gunnebo 
att ta bort onödiga overheadkostnader, vilket är en konsekvens av det 
tydligare och förenklade sättet att driva verksamheten på. Program
met förväntas leda till kostnadsbesparingar om 100 Mkr, där effekten 
förväntas synas med start från 2020 och ge full effekt från och med 

halvårsskiftet 2020. Det förväntas medföra 60 Mkr i engångskostna
der som främst kommer att belasta andra halvåret 2019. Programmet 
förväntas leda till en mix av minskade overheadkostnader i Europa, 
främst inom affärsområdena Safe Storage och Integrated Security, 
liksom förändringar i koncernledningen samt avvecklingen av regions
trukturen i AsiaPacific och Americas till årsskiftet 2019/2020 (för 
information om planerade förändringar i koncernledningen, se ”Kon-
cernledning” i avsnittet ”Styrelse, koncernledning och revisor”). De 
kostnader som är förknippade med programmet förväntas främst vara 
personalrelaterade och kommer att redovisas som jämförelsestörande 
kostnader.

Väsentliga förändringar sedan 
den 30 juni 2019
Gunnebos styrelse beslutade den 31 juli 2019, under förutsättning av 
bolagsstämmans godkännande, att öka Bolagets aktiekapital genom 
förestående nyemission med företrädesrätt för  Gunnebos aktieägare. 
Styrelsens beslut om nyemission godkändes vid en extra bolags
stämma den 26 augusti 2019.

Det har därutöver inte inträffat några väsentliga förändringar av 
 Gunnebos finansiella ställning eller finansiella resultat (Eng. financial 
performance) sedan den 30 juni 2019.
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Inbjudan till teckning av aktier i Gunnebo AB 

Styrelse, koncernledning och revisor

Styrelse
Enligt  Gunnebos bolagsordning ska styrelsen bestå av fem till sju bolagsstämmovalda ledamöter. Därutöver har  Gunnebos anställda rätt till 
styrelserepresentation enligt lag. Styrelsen består för närvarande av sex bolagsstämmovalda ledamöter (valda av årsstämman 2019 för tiden intill 
slutet av årsstämman 2020) samt två ledamöter utsedda av arbetstagarorganisationer.

Namn Uppdrag Invald

Oberoende i förhål-
lande till Bolaget 

och koncern-
ledningen

Oberoende i förhål-
lande till Bolagets 
större aktieägare

Revisions-
utskottet

Ersättnings-
utskottet Aktieinnehav1)

Martin Svalstedt Ordförande 2003 Ja Nej Ordförande 195 000
Göran Bille Ledamot 2008 Ja Ja Ledamot 50 000
Anna Borg Saether Ledamot 2017 Ja Ja Ledamot 3 000
Charlotte Brogren Ledamot 2012 Ja Ja 3 000
Eva Elmstedt Ledamot 2015 Ja Ja Ordförande 21 000
Mikael Jönsson Ledamot 2000 Ja Nej Ledamot Ledamot 153 333
Crister Carlsson Ledamot* 2019 – – –
Micke Fridström Ledamot* 2018 – – 1 000

*  Arbetstagarrepresentant.
1)  Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav per den 31 juli 2019 med därefter kända förändringar.

Martin Svalstedt

Född 1963. Styrelseordförande sedan 2008 och styrelseledamot 
sedan 2003. Ordförande i ersättningsutskottet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Karlstads univer
sitet. CFO för Capio AB. Ledande finansiella befattningar inom Stora 
Enso och ABB.
Andra pågående uppdrag/befattningar: VD och styrelseledamot 
i Stena Adactum AB. Styrelseordförande Ballingslöv International 
AB och Stena Renewable AB. Vice styrelseordförande i Envac AB. 
Styrelse ledamot i Scandic Hotels Group AB (publ) och Svedbergs i 
Dalstorp AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): VD för Stena 
Sessan AB. Styrelseordförande i Meda AB och MPP MediaTec Group 
AB.
Innehav: 195 000 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen men inte till 
Bolagets större aktieägare.

Göran Bille

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2008. Ledamot i 
ersättningsutskottet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Stockholms uni
versitet. VD och koncernchef, AB Lindex och Gina Tricot AB. Ledande 
befattningar inom H&Mkoncernen, bland annat som VD för H&M 
Rowells, landschef för H&M i Sverige samt divisionschef för H&M dam.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i KappAhl 
AB (publ).
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): VD för Nordic 
Fashion Group AB. 
Innehav: 50 000 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen respektive 
Bolagets större aktieägare.

Anna Borg Saether

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot i revisionsutskottet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen i ekonomi 
och statskunskap, Uppsala universitet. Ledande befattningar inom 
Vattenfall och Klarna.

Andra pågående uppdrag/befattningar: CFO för Vattenfall AB. 
Styrelsesuppleant i Maeterlinck AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelse
ledamot i Ellevio Holding 1 AB och Stena Renewable AB.
Innehav: 3 000 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen respektive 
Bolagets större aktieägare.

Charlotte Brogren

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2012.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Teknologie doktor, Lunds 
universitet. Ledande befattningar inom ABB.  
Andra pågående uppdrag/befattningar: Teknologichef för Alimak 
Group AB (publ). Styrelseordförande i HMS Networks AB och Industri
fonden. Styrelseledamot i Stiftelsen för strategisk forskning.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelse
ordförande i QFree ASA. Generaldirektör för Vinnova.
Innehav: 3 000 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen respektive 
Bolagets större aktieägare.

Eva Elmstedt

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2015. Ordförande i 
revisionsutskottet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i national
ekonomi och datavetenskap (Honors), Indiana University of Pennsyl
vania och Handelshögskolan i Stockholm. Ledande befattningar inom 
Nokia (Executive Vice President and Head of Services, Nokia Net
works samt Nokia Siemens Networks), Ericsson samt operatören 3.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i 
Proact IT Group AB. Styrelseledamot i Addtech AB, Arjo AB (publ), 
Semcon AB och Smart Eye AB (publ). Styrelsesuppleant i Syntavia 
AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelse
ledamot i Axiell Group AB, Knowit AB (publ) och Thule Group AB.
Innehav: 21 000 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen respektive 
Bolagets större aktieägare.
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Mikael Jönsson

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2000. Ledamot i revisionsutskottet 
och ersättningsutskottet.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Högskolestudier i ekonomi, 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Ledande befattningar 
inom Vätterledens Invest AB.
Andra pågående uppdrag/befattningar: VD och styrelseledamot 
i Vätterledens Invest AB. Styrelseordförande i Lids Industri AB, Kop-
parbergs Bryggeri AB, Brovallsmacken AB och Tjugotjugonio AB. 
Styrelseledamot i Bådefluna Invest AB, AB Trätälja, Wipcore AB och 
Nordic E-Commerce Knowledge AB. 
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelse-
ordförande i MobileConnect i Tenhult AB.
Innehav: 153 333 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen men inte till 
Bolagets större aktieägare.

Crister Carlsson

Född 1965. Arbetstagarledamot sedan 2019. Representerar Unionen.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Elteknisk utbildning. Service-
tekniker,  Gunnebos affärsområde Cash Management.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Bolagsman i Handels-
bolag Terliz.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: –

Micke Fridström

Född 1964. Arbetstagarledamot sedan 2018. Representerar Unionen.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: El- och teleteknisk utbildning. 
Servicetekniker,  Gunnebos affärsområde Integrated Security.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i 
Bostadsrättsföreningen Prinsessan. Innehavare av enskild firma 
Trångsunds Idéservice.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: 1 000 aktier.

Koncernledning
Den 19 juli 2019 offentliggjorde  Gunnebo att Stefan Syrén utsetts till ny 
VD och koncernchef för  Gunnebo-koncernen. Stefan Syrén kommer 
att tillträda som VD och koncernchef senast i november 2019, i tillägg 
till sitt ansvar som SVP Business Unit Safe Storage samt SVP Busi-
ness Unit Integrated Security, i samband med att Henrik Lange lämnar 
posten som VD och koncernchef för  Gunnebo. Vidare kommer Robert 
Hermans, utöver sin nuvarande roll som SVP Business Unit Entrance 
Control, att utses till vice VD och ställföreträdande koncernchef i 
samband med att Stefan Syrén tillträder som ny VD och koncernchef. 
Därutöver kommer regionstrukturen för Asia-Pacific, Middle East & 

Africa och Americas att upphöra vid årsskiftet 2019/2020 i syfte att 
fullt ut kunna implementera en affärsområdesorienterad organisa-
tionsstruktur i linje med den strategi för lönsam tillväxt som  Gunnebo 
påbörjade implementering av under 2018. Sacha De la Noë, SVP Asia-
Pacific, Middle East & Africa, och Dan Schroeder, SVP Americas, som 
för närvarande ingår i  Gunnebos koncernledning, kommer därmed 
att lämna koncernledningen och  Gunnebo vid årsskiftet 2019/2020 till 
följd av dessa förändringar. Nedan anges de organisatoriska förhållan-
den som föreligger per dagen för offentliggörandet av detta prospekt.

Namn Befattning
Medlem i koncern-
ledningen sedan

Anställd inom  
koncernen sedan

Aktie-
innehav1)

Innehav av 
köpoptioner

Henrik Lange VD och koncernchef 2015 2015 73 530 100 0002)

Susanne Larsson Group Chief Financial Officer 2015 2015 17 200 –
Christian Carlsson SVP Human Resources & Sustainability 2016 2016 – –
Karin Wallström Nordén SVP Marketing & Communications 2017 2003 6 600 –
Stefan Syrén SVP Business Unit Safe Storage samt 

SVP Business Unit Integrated Security 2018 2018 80 000 50 0003)

Robert Hermans SVP Business Unit Entrance Control 2010 1996 16 000 –
Christian Weisser SVP Business Unit Cash Management 2019 2019 40 000 –
Sacha de La Noë SVP Asia-Pacific, Middle East & Africa 2015 2005 17 104 –
Daniel Schroeder SVP Americas 2016 2016 21 600 –

1) Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav per den 31 juli 2019 (med därefter kända förändringar).
2)  Stena Adactum och Vätterledens Invest har ställt ut vardera 50 000 köpoptioner avseende stamaktier i  Gunnebo och som förvärvades av Henrik Lange i september 2015. Köpoptionerna 

har en löptid om fem år och kan utnyttjas under perioden 7 mars till 7 september 2020. Köpoptionerna förvärvades för 4,22 kr per köpoption och lösenpriset uppgår till 38 kr per 
köpoption (villkoren innehåller även vissa omräkningsregler).

3)  Stena Adactum och Vätterledens Invest har ställt ut vardera 25 000 köpoptioner avseende stamaktier i  Gunnebo och som förvärvades av Stefan Syrén i september 2018. Köpoptionerna 
har en löptid om fem år och kan utnyttjas under perioden 21 september 2021 till 21 september 2023. Köpoptionerna förvärvades för 1,76 kr per köpoption och lösenpriset uppgår till 
30 kr per köpoption (villkoren innehåller även vissa omräkningsregler).
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Henrik Lange

Född 1961. VD och koncernchef sedan 2015. 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom i företagseko-
nomi och internationell ekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet. Executive Vice President och Chief Financial Officer för 
SKF, President för SKF Industrial Market, Strategic Industries samt 
flera andra befattningar inom SKF. VD för Johnson Pump AB.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Alfa 
Laval AB och Velux A/S.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Vice VD för AB 
SKF. Styrelseledamot PKC Group Oyj, i Scanfil Sweden AB (tidigare 
Partnertech AB), Teknikarbetsgivarna och Teknikföretagen.
Innehav: 73 530 aktier och 100 000 köpoptioner.

Susanne Larsson

Född 1968. Group Chief Financial Officer sedan 2015. 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom inom redovisning 
och finansiering, Karlstads universitet. SKF UNITE Programme Direc-
tor, SKF Industrial Market, Strategic Industries Division Controller, SKF 
Group Controller och SKF Group Chief Accountant.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Mercuri 
Urval KMR AB. Styrelsesuppleant i Jens Patrick Ekonomi AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseordfö-
rande i Stiftelsen för ekonomisk forskning i Västsverige. Styrelseordfö-
rande i Stiftelsen Göteborgs Handelshögskoleförbund.
Innehav: 17 200 aktier.

Christian Carlsson

Född 1975. SVP Human Resources & Sustainability sedan 2016. 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen i Human 
Resources Management, Bournemouth University. SVP Human 
Resources för Papyrus, Director Global HR Operation för Damco, 
Head of HR för Damco Nordic, Baltic och Russia och Compensation 
and Benefit Manager för Volvo Car Corporation.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelsesuppleant i KC 
Ekonomikonsult AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: –

Karin Wallström Nordén

Född 1978. SVP Marketing & Communications sedan 2017. 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen i redovis-
ning, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Journalistexamen, 
JMG, Göteborgs universitet. Informationsdirektör för  Gunnebo och 
ekonomijournalist.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Gigger 
AB och Sweden-India Business Council (SIBC).
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: 6 600 aktier.

Stefan Syrén

Född 1966. SVP Business Unit Safe Storage samt SVP Business Unit 
Integrated Security sedan 2018. 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör i kemiteknik, 
Chalmers tekniska högskola. Ledande befattningar inom  Procter 
& Gamble, COO för Papyrus och VD för Alliance Healthcare 
Deutschland.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Spakera 
Holding AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: 80 000 aktier och 50 000 köpoptioner.

Robert Hermans

Född 1968. SVP Business Unit Entrance Control sedan 2010. 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Uppsala uni-
versitet och MBA, Handelshögskolan i Stockholm. Landschef för 
 Gunnebo South Africa, chef för  Gunnebo Lifting, VD för Cargo Control 
Systems (Sydafrika) och andra ledande befattningar inom marknads-
föring och försäljning inom  Gunnebo Industrier-koncernen.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Tsar-
Media AB och Satpack Travel.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: 16 000 aktier.

Christian Weisser

Född 1966. SVP Business Unit Cash Management sedan 2019. 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Examen i företagsekonomi, 
Nixdorf Computer AG. Ledande positioner inom Diebold Nixdorf, 
senast som SVP och Managing Director för regionen Europa, Mellan-
östern och Afrika.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Ledamot i planfocus soft-
ware GmbH Advisory Board.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: 40 000 aktier.

Sacha de La Noë

Född 1970. SVP Asia-Pacific, Middle East & Africa sedan 2015. 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Warwick 
Business School. Regionchef för  Gunnebo i Sydostasien, Chef 
för  Gunnebo Global ATM samt ledande finansbefattningar 
inom  Gunnebo, Wilson Logistics Group, Oriflame och Alfort & 
Cronholm-koncernen.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i KrisMa 
AB.
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: 17 104 aktier.

Daniel Schroeder

Född 1964. SVP Americas sedan 2016.
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i ekonomi, 
Xavier University, Cincinnati. Vice President Sales Nordamerika på 
Tyco Integrated Security och Vice President Core Commercial Sales 
Nordamerika på ADT Security Services.
Andra pågående uppdrag/befattningar: –
Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): –
Innehav: 21 600 aktier.
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Övrig information om styrelse och 
koncernledning
Samtliga styrelseledamöter och koncernledningen kan nås via Bola
gets adress, Box 5181, 402 26 Göteborg.

Det föreligger inte några familjerelationer mellan styrelseleda
möterna och/eller de ledande befattningshavarna. Ingen ledamot eller 
ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål 
under de senaste fem åren. Ingen av dem har varit inblandad i någon 
konkurs, likvidation eller konkursförvaltning i egenskap av medlem av 
förvaltnings, lednings eller tillsynsorgan eller ledande befattnings
havare under de senaste fem åren. Inte heller har någon anklagelse 
och/eller sanktion utfärdats av reglerings eller tillsynsmyndigheter 
(inbegripet erkända yrkessammanslutningar) mot någon av dem 
under de senaste fem åren med undantag för att Skatteverket har 
beslutat att upptaxera och påföra Charlotte Brogren skattetillägg 
avseende tjänsteinkomst från Norge under inkomståret 2016. Ingen 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste 
fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett bolags 
förvaltnings, lednings eller tillsynsorgan eller från att utöva ledande 
eller övergripande funktioner hos en emittent.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några 
privata intressen eller andra uppdrag som kan stå i strid med de 
uppgifter de utför för  Gunnebo. Som framgår ovan har dock ett flertal 
styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intres
sen i  Gunnebo genom aktieinnehav och, i förekommande fall, innehav 
av köpoptioner.

Revisor
Deloitte AB (Box 33, 401 20 Göteborg) är  Gunnebos revisor sedan 
2008 och omvaldes vid årsstämman 2019 för perioden till och med 
årsstämman 2020. Hans Warén är huvudansvarig revisor sedan 2015. 
Hans Warén är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorga
nisationen för revisorer i Sverige. 
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Inbjudan till teckning av aktier i Gunnebo AB 

Aktiekapital och ägarförhållanden

1) Inklusive Gunnebos innehav av egna aktier av serie C.

Aktieinformation
Enligt  Gunnebos bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 
200 000 000 kr och högst 800 000 000 kr, fördelat på lägst 
40 000 000 och högst 160 000 000 aktier.  Gunnebo har gett ut två 
aktieslag; stamaktier och aktier av serie C. Stamaktier kan utges till ett 
antal av högst 100 procent av samtliga aktier i Bolaget och aktier av 
serie C till ett antal av högst 1,5 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Gunnebos registrerade aktiekapital uppgick per den 31 decem
ber 2018 till 385 254 240 kr, fördelat på 77 050 848 aktier (varav 
76 448 581 stamaktier och 602 267 aktier av serie C). Inga föränd
ringar av antalet aktier har skett sedan den 31 december 2018. Båda 
aktieslagen har ett kvotvärde om 5,00 kr per aktie.

Aktierna i  Gunnebo är utfärdade enligt svensk rätt, fullt betalda och 
denominerade i SEK. Aktierna är inte föremål för inskränkningar i den 
fria överlåtbarheten. Aktieägarnas rättigheter kan endast ändras i 
enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Förestående nyemission

Förestående nyemission kommer, vid fullteckning, medföra att anta
let aktier i  Gunnebo ökar från 77 050 848 aktier (varav 76 448 581 
stamaktier och 602 267 aktier av serie C) till 96 162 993 aktier (varav 
95 560 726 stamaktier och 602 267 aktier av serie C), vilket motsvarar 
en ökning om cirka 24,8 procent.1)

Utspädning

För de aktieägare som avstår att teckna aktier i nyemissionen upp
kommer en utspädningseffekt om totalt 19 112 145 nya aktier, mot
svarande cirka 19,9 procent1) av det totala antalet aktier i  Gunnebo 
efter nyemissionen. 

Av tabellen nedan framgår substansvärde (Eng. net asset value) per 
aktie före respektive efter förestående nyemission baserat på eget 
kapital per den 30 juni 2019 och det hösta antalet stamaktier som kan 
komma att ges ut i den förestående nyemissionen.

Före nyemissionen 
(per den 30 juni 2019)

Efter  
nyemissionen

Eget kapital, Mkr 1 139 1 5031)

Antal aktier 77 050 848 96 162 993
Substansvärde  
per aktie, kr 14,8 15,6

1)  Avser koncernens eget kapital per den 30 juni 2019 ökat med emissionslikviden före 
avdrag för emissionskostnader.

Information om offentliga uppköpserbjudanden

Aktierna i  Gunnebo är inte föremål för något offentligt uppköps
erbjudande. Det har inte förekommit offentliga uppköpserbjudanden 
ifråga om  Gunnebos aktier under det innevarande eller det föregående 
räkenskapsåret. 

Enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden får ett bolag endast efter beslut av bolagsstämman 
vidta åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för ett 
erbjudandes lämnande eller genomförande, om styrelsen eller VD har 
grundad anledning att anta att erbjudandet är nära förestående.

Vissa rättigheter kopplade till aktierna
Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och 
Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska 
samtidigt annonseras i Dagens Industri och GöteborgsPosten. Rätt 
att delta i bolagsstämma har aktieägare som är införd i  Gunnebos 
aktiebok fem vardagar före stämman samt anmäler sitt deltagande till 
Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Rösträtt

Varje stamaktie berättigar till en (1) röst och varje röstberättigad får vid 
bolagsstämma rösta för det fulla antalet av honom eller henne ägda 
och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Varje aktie av serie 
C berättigar till en tiondels (1/10) röst.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission 
ge ut nya stamaktier och aktier av serie C ska ägare av stamaktier och 
ägare av aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av 
samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär 
företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt 
ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning). Om 
erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär 
företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till 
det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittnings
emission ge ut endast stamaktier eller aktier av serie C ska samtliga 
aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller av serie C, äga 
rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjlig
heten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission 
med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vad som föreskrivits 
ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning 
vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte 
sker mot betalning med apportegendom.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier 
emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma 
slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst 
aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts 
ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fond
emission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av 
nytt slag.

Rätt till utdelning och överskott vid likvidation

Samtliga stamaktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till 
eventuellt överskott vid likvidation. Aktier av serie C berättigar dock 
inte till vinstutdelning. Vid Bolagets upplösning berättigar Caktier till 
lika del i Bolagets tillgångar som Bolagets stamaktier, dock inte med 
högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas 
genom Euroclear Swedens försorg. Utdelning får endast ske med 
ett sådant belopp att det efter utdelningen finns full täckning för 
 Gunnebos bundna egna kapital och endast om utdelningen fram
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står som försvarlig med hänsyn till (i) de krav som verksamhetens 
art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, 
samt (ii)  Gunnebos och koncernens konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt (den s.k. försiktighetsregeln). Som huvudregel 
får aktieägarna inte besluta om utdelning av ett större belopp än 
 styrelsen föreslagit eller godkänt. Utdelning utbetalas normalt som ett 
kontant belopp per aktie, men kan även ske i annan form än kontanter 
(sakutdelning). 

Rätt till utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman 
fastställda avstämningsdagen för utdelningen är registrerad som 
innehavare av aktier i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Om 
aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår aktieäga-
rens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas 
i tiden endast genom regler om tioårig preskription. Vid preskription 
tillfaller utdelningsbeloppet  Gunnebo. Varken aktiebolagslagen eller 
 Gunnebos bolagsordning innehåller några restriktioner avseende rätt 
till utdelning till aktieägare utanför Sverige. Utöver eventuella begräns-
ningar som följer av bank- eller clearingsystem i berörda jurisdiktioner, 
sker utbetalning till sådana aktieägare på samma sätt som till aktie-
ägare med hemvist i Sverige. 

Skattelagstiftningen i såväl Sverige som aktieägarens hemland kan 
påverka intäkterna från eventuell utdelning som utbetalas. Se ”Viktig 
information om beskattning” i avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

Utdelningshistorik

För en beskrivning av  Gunnebos utdelningspolicy, se ”Lång-
siktiga finansiella mål och utdelningspolicy” i avsnittet 
”Verksamhetsbeskrivning”.

Kr 2018 2017

Utdelning per stamaktie 0,50 1,20

Inlösenförbehåll

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom 
inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen ska inne-
havare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa in sina samtliga 
aktier av serie C för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning 
av inlösenbeloppet ska ske snarast.

Omvandlingsförbehåll

Aktie av serie C, som innehas av Bolaget självt ska, på begäran av 
styrelsen, kunna omvandlas till stamaktie. Omvandlingen ska där-
efter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är 
verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i 
avstämningsregistret.

Ägarstruktur
Större aktieägare per den 31 juli 2019

Per den 31 juli 2019 hade  Gunnebo 10 442 aktieägare. Största aktieägare var Stena Adactum, med cirka 25,7 procent av kapitalet och 25,9 
procent av rösterna. Nedan visas  Gunnebos största aktieägare per den 31 juli 2019 med därefter kända förändringar.

Ägare/förvaltare/depåbank Stamaktier Aktier av serie C Andel kapital, % Andel röster, %

Stena Adactum AB 19 802 329 – 25,7 25,9
Vätterledens Invest AB 13 500 002 – 17,5 17,6
If Skadeförsäkring AB 8 105 715 – 10,5 10,6
BROWN BROTHERS HARRIMAN/LUX, W8IMY WPR 5 255 467 – 6,8 6,9
Öhman Fonder 2 155 922 – 2,8 2,8
Per Lindberg 1 382 972 – 1,8 1,8
BNY MELLON SA/NV (former BNY) 976 711 – 1,3 1,3
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 903 078 – 1,2 1,2
Santander Securities Services, S.A. 756 000 – 1,0 1,0
CBNY-DFA-INT SML CAP V 724 329 – 0,9 0,9
Totalt tio största aktieägarna 53 562 525 – 69,5 70,0
Övriga aktieägare 22 886 056 – 29,7 30,0
Gunnebos innehav av egna aktier av serie C1) – 602 267 0,8 –
Totalt 76 448 581 602 267 100,0 100,0

Källa: Euroclear Sweden
1) Får ej företrädas vid bolagsstämma och berättigar inte till deltagande i nyemissionen.

I Sverige är den lägsta gränsen för anmälningspliktigt innehav (s.k. 
flaggning) fem procent av samtliga aktier eller av röstetalet för samtliga 
aktier.

Stena Adactum har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i nyemis-
sionen och därmed teckna nya aktier motsvarande sin pro rata-andel 
av nyemissionen samt att garantera teckning av ytterligare aktier (se 
”Teckningsåtaganden och emissionsgarantier” i av snittet ”Legala 
frågor och kompletterande information”). Detta skulle kunna medföra 
att Stena Adactums ägarandel efter nyemissionen uppgår till cirka 
31,2 procent av aktierna och 31,4 procent av rösterna i Gunnebo, 
förutsatt att ingen annan aktieägare än Stena Adactum, Vätterledens 

Invest och If Skadeförsäkring, i enlighet med sina åtaganden, tecknar 
sig för aktier i nyemissionen. Stena Adactum skulle därmed, enligt 
3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden, inom fyra veckor från det att Stena Adactum erhåller 
de aktier som emitteras genom förestående nyemission, vara skyldigt 
att antingen lämna ett offentligt uppköps erbjudande avseende reste-
rande aktier i  Gunnebo (budplikt) eller avyttra aktier eller på annat sätt 
vidta åtgärder som medför att aktie innehavet inte representerar minst 
30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.
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Bemyndiganden
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission 
av aktier

På årsstämman den 11 april 2019 bemyndigades styrelsen att, under 
tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, i samband 
med företagsförvärv, fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget, 
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant 
betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigan
det omfattar sammanlagt högst aktier motsvarande 10 procent av det 
totala antalet aktier i Bolaget.

Skälet till den möjliga avvikelsen från företrädesrätten är att Bolaget 
ska kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om före
tagsförvärv, alternativt anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissions
kursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Styrel
sen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska äga 
rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som 
kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 
Bemyndigandet har per dagen för detta prospekt inte utnyttjats.

Aktierelaterade incitamentsprogram
Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram  
(LTI 2017/2021)

Årsstämman 2017 beslutade att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat 
incitamentsprogram (LTI 2017/2021) som omfattar 20 deltagare 
anställda inom koncernen, inklusive den verkställande direktören. 
Programmet innebär att deltagarna erhåller, beroende på uppfyllelsen 
och utvecklingen av tre olika prestationsmål under räkenskapsåret 
2017, vederlagsfritt aktier på tilldelningsdagen som infaller efter års
stämman 2021 men före den 30 juni 2021. Det maximala antalet aktier 
som kan erhållas ska motsvara 20 procent av deltagarens faktiska 
utbetalade lön 2017, dock med vissa begränsningar angående högsta 
antal aktier som kan tilldelas. Maximalt kan 212 986 aktier exklusive 
aktier som täcker kostnader för sociala avgifter tilldelas. En förutsätt
ning för att deltagaren ska erhålla aktier är att deltagaren behållit 
sin anställning inom koncernen fram till utgången av 2020. Ingen 
tilldelning av aktier kommer att ske enligt programmet på grund av att 
målen inte har uppfyllts.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram  
(LTI 2018/2022)

Årsstämman 2018 beslutade att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat 
incitamentsprogram (LTI 2018/2022) som omfattar 21 deltagare 
anställda inom koncernen, inklusive den verkställande direktören. 
Programmet innebär att deltagarna erhåller, beroende på uppfyllelsen 
och utvecklingen av tre olika prestationsmål under räkenskapsåret 
2018, vederlagsfritt aktier på tilldelningsdagen som infaller efter års
stämman 2022 men före den 30 juni 2022. Det maximala antalet aktier 
som kan erhållas ska motsvara 20 procent av deltagarens faktiska 
utbetalade lön 2018, dock med vissa begränsningar angående högsta 
antal aktier som kan tilldelas. Maximalt kan 259 651 aktier exklusive 
aktier som täcker kostnader för sociala avgifter tilldelas. En förutsätt
ning för att deltagaren ska erhålla aktier är att deltagaren behållit 
sin anställning inom koncernen fram till utgången av 2021. Ingen 
tilldelning av aktier kommer att ske enligt programmet på grund av att 
målen inte har uppfyllts.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram  
(LTI 2019/2023)

Årsstämman 2019 beslutade att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat 
incitamentsprogram (LTI 2019/2023) som omfattar 23 deltagare 
anställda inom koncernen, inklusive den verkställande direktören. 
Programmet innebär att deltagarna erhåller, beroende på uppfyllelsen 
och utvecklingen av tre olika prestationsmål under räkenskapsåret 
2019, vederlagsfritt aktier på tilldelningsdagen som infaller efter års
stämman 2023 men före den 30 juni 2023. Det maximala antalet aktier 
som kan erhållas ska motsvara 40 procent (VD) respektive 20 procent 
(övriga deltagare) av deltagarens faktiska utbetalade fasta lön under 
2019, dock med vissa begränsningar angående högsta antal aktier 
som kan tilldelas. Maximalt kan 471 266 aktier exklusive aktier som 
täcker kostnader för sociala avgifter tilldelas. En förutsättning för att 
deltagaren ska erhålla aktier är att deltagaren behållit sin anställning 
inom koncernen fram till utgången av 2022.

Central kontoföring
Gunnebos aktier är kontoförda i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finan
siella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden (Euroclear 
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm). Aktierna är registrerade 
på person. Inga aktiebrev har utfärdats för aktierna eller kommer att 
utfärdas för de nya aktierna. ISINkoden för stamaktierna i  Gunnebo 
är SE0000195570.

Aktieägaravtal m.m.
Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller 
andra överenskommelser mellan aktieägare i  Gunnebo som syftar 
till gemensamt inflytande över Bolaget. Styrelsen känner inte heller 
till några överenskommelser som kan leda till att kontrollen över 
 Gunnebo förändras.
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Legala frågor och kompletterande 
information

1) Exklusive  Gunnebos innehav av egna aktier av serie C.

Allmän bolags- och 
koncerninformation
Bolagets företagsnamn (tillika kommersiella beteckning) är  Gunnebo 
AB (publ).  Gunnebos organisationsnummer är 5564382629 och 
styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun. Bolaget bildades i Sverige 
den 7 juni 1991 och registrerades hos Bolagsverket den 30 decem
ber 1991 under namnet HIDEF Kapital AB. Bolaget har bedrivit 
verksamhet sedan dess. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag 
som regleras av aktiebolagslagen (2005:551).  Gunnebos LEIkod är 
213800FEMMM2TODIHJ32.  Gunneboaktien är sedan 20 december 
1993 noterad på Nasdaq Stockholm. Aktien handlas på Mid Cap
listan under kortnamnet GUNN.

Adressen till  Gunnebos hemsida är www,.gunnebogroup,.com. 
Informationen på hemsidan utgör inte en del av detta prospekt. 

Väsentliga avtal
Nedan följer en sammanfattning av väsentliga avtal som  Gunnebo 
har ingått under de senaste två åren samt andra avtal som  Gunnebos 
har ingått och som innehåller rättigheter eller skyldigheter som är av 
väsentlig betydelse för  Gunnebo (i båda fallen med undantag för avtal 
som har ingåtts inom ramen för den normala verksamheten).

Förvärv och avyttringar

Se ”Förvärv och avyttringar” i avsnittet ”Kapitalstruktur och annan 
finansiell information”.

Kreditavtal

Se ”Kreditfaciliteter och lån” i avsnittet ”Kapitalstruktur och annan 
finansiell information”.

Teckningsåtaganden och 
emissionsgarantier
Teckningsåtaganden

Stena Adactum, Vätterledens Invest och If Skadeförsäkring – som 
tillsammans innehar aktier motsvarande 54,2 procent av det totala 
antalet aktier i Bolaget1) – har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt 
i nyemissionen och därmed teckna nya aktier motsvarande deras 
respektive ägarandel i Bolaget, dvs. motsvarande totalt 54,2 procent 
av nyemissionen (se fördelning i tabellen nedan). Ingen ersättning 
utgår för dessa teckningsåtaganden. 

Garantiåtaganden

I tillägg till teckningsåtagandena har Stena Adactum och Vätterledens 
Invest åtagit sig att garantera teckning av ytterligare aktier till ett sam
manlagt belopp om cirka 166 Mkr, motsvarande cirka 45,8 procent av 
nyemissionen (se fördelning i tabellen nedan). Gunnebo ska för dessa 
garantiåtaganden erlägga ersättning om en procent av garanterat 
belopp, totalt cirka 1,7 Mkr. Eventuell tilldelning av aktier som tecknas 
i enlighet med garantiåtagandena kommer att ske i enlighet med de 
principer som beskrivs under ”Tilldelning av nya stamaktier tecknade 
utan stöd av teckningsrätter” i avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

Garantiåtagandena är villkorade av att  Gunnebos styrelse och 
bolagsstämma fattar de beslut som är nödvändiga för att genom
föra nyemissionen. Dessa villkor är uppfyllda i och med styrelsens 
nyemissions beslut den 31 juli 2019 samt extra bolagsstämmans 
godkännande därav den 26 augusti 2019.

Ej säkerställda åtaganden

Ovan nämnda tecknings och garantiåtaganden är inte säkerställda. 
Följaktligen finns det en risk att en eller flera berörda parter helt eller 
delvis inte kommer att kunna uppfylla sina respektive åtaganden. Se 
även ”Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden” i avsnittet 
”Riskfaktorer”.

Totala åtaganden

Sammantaget uppgår de totala tecknings och garantiåtagandena till 100 procent av nyemissionen, med den fördelning som framgår av följande 
tabell (där samtliga uppgifter är beräknade exklusive Gunnebos innehav av egna aktier av serie C). Samtliga åtaganden ingicks den 14 juni 2019.

Aktieägare Befintligt innehav

Teckningsåtagande 
(företrädesrätt), andel 

av nyemissionen, % Garantiåtagande, kr

Garantiåtagande, 
andel av nyemissio-

nen, %
Totalt åtagande, andel 

av nyemissionen, %

Stena Adactum1) 19 802 329 25,9 98 966 744 27,3 53,2
Vätterledens Invest2) 13 500 002 17,7 67 475 821 18,6 36,2
If Skadeförsäkring 8 105 715 10,6 – – 10,6 
Totalt 41 408 046 54,2 166 442 565 45,8 100,0

1) Box 7123, 402 33, Göteborg.
2) Box 53205, 400 16, Göteborg.
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Rättsliga förfaranden och 
skiljeförfaranden
Gunnebo bedriver verksamhet i flera länder och inom ramen för den 
löpande verksamheten blir koncernen från tid till annan föremål för 
tvister, krav och administrativa förfaranden.  Gunnebo har dock inte 
varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller 
skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda 
eller som enligt emittentens kännedom riskerar att inledas) under de 
senaste tolv månaderna, som nyligen haft eller som bedöms skulle 
kunna få betydande effekter på  Gunnebos finansiella ställning eller 
lönsamhet.

Se även ”Gunnebo är föremål för risker relaterade till rättsliga och 
administrativa förfaranden” i avsnittet ”Riskfaktorer”.

Transaktioner med närstående
Inga närståendetransaktioner som enskilt eller tillsammans är väsent
liga för  Gunnebo har ägt rum efter den 30 juni 2019.

Se även ”Not 23 – Transaktioner med närstående” på s. 80 i koncer
nens årsredovisning för 2018.

Sammanfattning av information som 
har offentliggjorts enligt MAR
Nedan sammanfattas den information som  Gunnebo har offentliggjort 
i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen (596/2014) (”MAR”) 
under de senaste tolv månaderna och som är relevant per dagen för 
detta prospekt.

Finansiella rapporter

 • Den 23 oktober 2018 publicerade  Gunnebo sin delårsrapport för 
perioden januari–september 2018.

 • Den 6 februari 2019 publicerade  Gunnebo sin bokslutskommuniké 
för 2018.

 • Den 19 mars 2019 publicerade  Gunnebo sin årsredovisning för 
2018.

 • Den 26 april 2019 publicerade  Gunnebo sin delårsrapport för 
 perioden januari–mars 2019.

 • Den 19 juli 2019 publicerade  Gunnebo sin delårsrapport för 
 perioden januari–juni 2019.

Förvärv och avyttringar

 • Den 17 juli 2018 offentliggjorde  Gunnebo att koncernen hade 
accepterat ett erbjudande från det globala private equityföretaget 
OpenGate Capital om att det ska förvärva verksamheten i Frankrike, 
Belgien och Luxemburg. Den 3 december 2018 offentliggjorde 
 Gunnebo att avyttringen hade stängt. 

 • Den 20 juni 2019 offentliggjorde  Gunnebo att koncernen hade 
ingått avtal om att förvärva det tjeckiska tillträdeskontrollbolaget 
Cominfo och den 1 juli 2019 slutfördes förvärvet efter att samtliga 
villkor för förvärvets genomförande hade uppfyllts.

Företrädesemission 2019

 • Den 20 juni 2019 offentliggjorde  Gunnebo sin avsikt att genomföra 
förestående nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare 
om cirka 360 Mkr före emissionskostnader. 

 • Den 21 augusti 2019 offentliggjorde Gunnebo villkoren för förestå
ende nyemissionen, inklusive teckningskurs och teckningsrelation.

Ny VD och koncernchef samt andra förändringar i 
koncernledningen

 • Den 19 juli 2019 offentliggjorde  Gunnebo att Stefan Syrén hade 
utsetts till ny VD och koncernchef i Gunnebo. Stefan Syrén kommer 
att ta över som VD och koncernchef senast i november 2019, i 
tillägg till sitt ansvar som SVP Business Unit Safe Storage samt 
SVP Business Unit Integrated Security. Han efterträder då Henrik 
Lange som har beslutat sig för att lämna posten som VD och kon
cernchef för  Gunnebo.  Gunnebo offentliggjorde vidare att Robert 
Hermans, utöver att vara affärsområdeschef för Entrance Control, 
utses till vice VD och ställföreträdande koncernchef för  Gunnebo 
samt att regionstrukturen för AsiaPacific och Americas kommer 
att upphöra vid årsskiftet 2019/2020, vilket innebär att Sacha de La 
Noë, SVP AsiaPacific, Middle East och Africa och Dan Schroeder, 
SVP Region Americas, som för närvarande sitter i  Gunnebos kon
cernledning, kommer lämna koncernledningen och  Gunnebo vid 
årsskiftet 2019/2020.

Rådgivare m.m.
Gunnebos finansiella rådgivare i samband med nyemissionen är SEB 
(Kungsträdgårdsgatan 8, 106 40 Stockholm) och BNP Paribas (16, 
Boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankrike). SEB är Global Coordi
nator och Joint Bookrunner, medan BNP Paribas är Joint Bookrunner 
i samband med erbjudandet enligt detta prospekt. SEB och BNP 
Paribas (samt till dessa närstående företag) har tillhandahållit, och kan 
i framtiden komma att tillhandahålla, olika bank, finansiella, investe
rings, kommersiella och andra tjänster åt  Gunnebo för vilka dessa har 
erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning. SEB och BNP 
Paribas samt vissa till dessa närstående är dessutom långivare och/
eller förmedlare av lån beviljade till  Gunnebo.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå är  Gunnebos legala rådgivare i 
samband med nyemissionen.
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Införlivande genom hänvisning m.m.
Gunnebos finansiella rapporter för räkenskapsåret 2018 samt för 
perioden januari–juni 2019 införlivas genom hänvisning och utgör 
följaktligen en del av detta prospekt samt ska läsas som en del härav. 
Dessa finansiella rapporter återfinns i  Gunnebos årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2018 samt  Gunnebos del
årsrapport för perioden januari–juni 2019, där hänvisning görs enligt 
följande:

 • Årsredovisningen 2018:2) förvaltningsberättelse (s. 4–7, 16–17, 57, 
59, 61), koncernens resultaträkning (s. 56), koncernens rapport över 
totalresultat (s. 56), koncernens balansräkning (s. 58), koncernens 
kassaflödesanalys (s. 60), koncernens rapport över förändringar i 
eget kapital (s. 62), och noter (s. 63–80) samt revisionsberättelse 
(s. 90–93).

 • Delårsrapport januari–juni 2019:3) koncernens resultaträkning 
(s. 13), koncernens rapport över totalresultat (s. 13), koncernens 
balansräkning (s. 14), koncernens rapport över förändringar i eget 
kapital (s. 14), koncernens kassaflödesanalys (s. 15) och noter 
(s. 16–19).

De delar i respektive finansiell rapport som det ej hänvisas till inne
håller information som återfinns i andra delar av prospektet eller som 
inte bedöms relevant för investerare i samband med förestående 
nyemission. Koncernens årsredovisning för 2018 har reviderats av 
koncernens revisor. Koncernens delårsrapport för perioden januari–
juni 2019 har inte reviderats eller granskats av koncernens revisor.

Tillgängliga handlingar
Gunnebos bolagsordning finns tillgänglig i elektronisk form på 
 Gunnebos hemsida (www,.gunnebogroup,.com/sv/GunneboDocu
ments/Gunnebobolagsordning.pdf.).  

2) http://www.gunnebogroup.com/sv/GunneboDocuments/Gunnebo%C3%85rsredovisning2018.pdf.
3) http://www.gunnebogroup.com/sv/GunneboDocuments/Gunnebodel%C3%A5rsrapportandrakvartalet2019.pdf.

http://www.gunnebogroup.com/sv/GunneboDocuments/Gunnebo-del%C3%A5rsrapport-andra-kvartalet-2019.pdf
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Adresser 

Gunnebo AB (publ)
Huvudkontor

Besöksadress

Johan på Gårdas gata 7
402 26 Göteborg

Postadress

Box 5181
402 26 Göteborg
Telefon: 010 209 50 00
www,.gunnebogroup,.com

Finansiella rådgivare 
Global Coordinator och Joint Bookrunner

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

SEB Corporate Finance
Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 Stockholm
www,.sebgroup,.com

Joint Bookrunner

BNP Paribas S.A.

16, Boulevard des Italiens
75009 Paris, Frankrike
www,.bnpparibas,.fr

Juridisk rådgivare
Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Box 2235
403 14 Göteborg
www,.mannheimerswartling,.se

Revisor
Deloitte AB

Box 33
401 20 Göteborg
www,.deloitte,.se
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Box 5181, Johan på Gårdas gata 7, 402 26 Göteborg
www,.gunnebogroup,.com
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