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VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE

Upprättande och registrering av Prospekt
Detta Prospekt har upprättats av styrelsen för Verisec med anledning av 

förestående Erbjudande och Noteringen och riktar sig till allmänheten i Sverige 

och till institutionella investerare. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen 

(1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens förordning 

(EG) nr 809/2004 (Prospektförordningen). Tvist rörande innehållet i detta Prospekt 

ska avgöras enligt svensk materiell rätt och av svensk domstol exklusivt. Observera 

att en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i 

detta Prospekt kan bli tvungen att bekosta en översättning av Prospektet. Förutom 

vad som uttryckligen anges häri, har ingen finansiell information i Prospektet 

reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

Detta Prospekt har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet 

med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lag (1991:980) om handel med finansiella 

instrument. Finansinspektionens godkännande och registrering innebär inte någon 

garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i detta Prospekt är 

korrekta eller fullständiga. 

Erbjudandet (såsom definierat i detta Prospekt) riktar sig inte till personer vars 

deltagande förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att 

någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Prospektet 

kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras 

eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana 

ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar 

i det landet. De aktier som omfattas av Erbjudandet enligt detta Prospekt har inte 

registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act 

från 1933 i dess nuvarande lydelse, inte heller i enlighet med motsvarande lagar i 

Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land än Sverige och 

får ej erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta 

Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller sådant annat land där 

registrering krävs, eller till personer med hemvist där.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker (investerare uppmanas att 

särskilt läsa avsnittet ”Riskfaktorer”). När investerare fattar ett investeringsbeslut 

måste de förlita sig på sin egen bedömning av Verisec och Erbjudandet, inklusive 

föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut 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. Om så ändå sker ska sådan information eller sådana 

uttalanden inte anses ha godkänts av Verisec eller Remium och ingen av dem 

ansvarar för sådan information eller sådana uttalanden.

Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation
Detta Prospekt innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Verisecs 

syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Framtidsinriktade 

uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella 

sakförhållanden och genom att de kan innefatta ord som ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, 

”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”förutses”, ”har som målsättning 

att”, ”prognostiseras”, ”försöker”, ”skulle kunna” eller negationer av sådana ord och 

andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Framtidsinriktade uttalanden är 

till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer 

eftersom de är avhängiga framtida händelser och omständigheter. De 

framtidsinriktade uttalanden som återges i detta Prospekt gäller endast vid 

tidpunkten för Prospektets offentliggörande och Verisec gör ingen utfästelse om 

att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden 

till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt, utöver vad som följer 

av tillämpliga lagar och regler. Även om Verisec anser att förväntningarna som 

beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti 

för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. 

I avsnittet ”Riskfaktorer” finns en beskrivning, dock inte uttömmande, av faktorer 

som kan medföra att faktiskt resultat eller faktisk utveckling kan komma att skilja sig 

avsevärt från framtidsinriktade uttalanden i detta Prospekt. 

Prospektet innehåller historisk och framtidsinriktad information för de marknader 

där Verisec verkar inom vid tidpunkten för offentliggörandet av detta Prospekt. 

I de fall informationen har hämtats från externa källor ansvarar Verisec för att 

sådan information har återgivits korrekt. Även om Verisec anser dessa källor 

vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller 

fullständigheten av informationen inte kan garanteras. Såvitt Verisec kan känna till 

och förvissa sig om genom jämförelser med annan information som offentliggjorts 

av de parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på 

ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. En 

investerare ska vara medveten om att ekonomisk information, branschinformation 

och ekonomisk framtidsinriktad information samt uppskattningar av 

marknadsinformation, som finns i Prospektet, möjligen inte utgör tillförlitliga 

indikationer på Verisecs framtida resultat. 

DEFINITIONER
Bolaget eller Verisec
Verisec AB (publ), organisationsnummer 556587-4376.

Erbjudandet
Erbjudande till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare om förvärv av 

aktier i Verisec enligt detta Prospekt.

Euroclear
Euroclear Sweden AB, organisationsnummer 556112-8074.

First North
Alternativ marknadsplats för handel med aktier och andra värdepapper som drivs 

av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Huvudaktieägarna
Jakub Missuna, Anders Henrikson, Johan Henrikson, Tony Buss samt Dragoljub 

Nesic, vilka tillsammans indirekt äger 100 procent av aktierna i Marquay Invest AB, 

organisationsnummer 556915-3496, som i sin tur äger 100 procent av aktierna i 

Verisec AB (publ).

Koncernen
Verisec AB (publ) och dess dotterföretag.

Lindahl
Advokatfirman Lindahl KB, organisationsnummer 916629-0834, har agerat som 

legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Noteringen
Notering av Verisecs aktier på First North.

Prospektet
Detta Prospekt som upprättats med avseende på Erbjudandet och som godkänts 

och registrerats av Finansinspektionen.

Remium
Remium Nordic AB, organisationsnummer 556101-9174, har agerat som finansiell 

rådgivare i samband med Erbjudandet

First North är en alternativ marknadsplats som organiseras av börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa 

samma regler som bolag, vars aktier handlas på en reglerad marknad, utan följer istället ett mindre regelverk, anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. 

En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett bolag, vars aktie handlas på en reglerad marknad. Alla bolag 

vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget följer First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. 

En Certified Adviser granskar bolag, vars aktier ska tas upp till handel på First North. Nasdaq Stockholm AB godkänner en sådan ansökan om upptagande till dylik 

handel.
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Försäljningspris
42 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Preliminär tidplan
Anmälningsperiod:    
Beräknad likviddag:   
Beräknad första dag för handel på First North:  

24 november – 5 december 2014
12 december 2014
18 december 2014

Datum för publicering av finansiell information
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014:
Årsredovisning 1 januari – 31 december 2014:  
Årsstämma 2014:  

20 februari 2015
24 april 2015
22 maj 2015

Övrigt
ISIN-kod: SE0006343950
Kortnamn: VERI

VILLKOR I SAMMANDRAG

Siffror i detta Prospekt har avrundats, medan beräkningar har utförts utan avrundning. Detta medför att vissa tabeller och nyckeltal till synes inte 
summerar korrekt.

INNEHÅLL

SAMMANFATTNING  2

RISKFAKTORER  12

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC  17

BAKGRUND OCH MOTIV  18

VD HAR ORDET  20

VILLKOR OCH ANVISNINGAR  22

MARKNAD  25

VERKSAMHET  33

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG  45

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN   48

EGET KAPITAL, SKULDER OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION   50

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR  53

BOLAGSSTYRNING  58

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN  62

LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION  65

BOLAGSORDNING  68

VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE  69

ORDLISTA  71

DELÅRSRAPPORT JULI - SEPT 2014  73

KONCERNREDOVISNING 2012 & 2013  84

ADRESSER  106



2

SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING

AVSNITT A - INFORMATION OCH VARNINGAR

Punkt Informationskrav Information

A.1 Varning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut 
om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess 
helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i ett prospekt anförs 
vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas 
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 lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, 
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.

A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har ej rätt att använda Prospektet för 
efterföljande återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper.

AVSNITT B – EMITTENTEN OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE

Punkt Informationskrav Information

B.1 Firma och 
handelsbeteckning

Verisec AB (publ), organisationsnummer 556587-4376. Handel kommer bedrivas under 
kortnamnet: VERI.

B.2 Säte och bolagsform Bolaget har sitt säte i Nacka kommun, Stockholms län. Bolaget bildades i Sverige och är 
ett svenskt publikt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen.

B.3 Beskrivning av 
emittentens
verksamhet

Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra 
system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter och 
tjänster inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. 
Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London och Belgrad.   

INLEDNING
Sammanfattningar består av informationskrav uppställda i ”Punkter”. Punkterna är numrerade i avsnitten A - E (A.1 - E.7).

Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. 
Då några Punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det dock finnas luckor i Punkternas numrering.

Även om det krävs att en Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen 
relevant information kan ges rörande Punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av Punkten tillsammans 
med angivelsen ”ej tillämplig”.
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B.4a Beskrivning av trender i 
branschen

Nedan framgår de huvudsakliga trenderna för Verisecs marknad: 

Ökad digitalisering: Allt fler tjänster blir digitala vilket innebär ett ökat behov av säkra 
och användarvänliga digitala identiteter.

Ökad användning av den mobila plattformen: Mobila enheter, som mobiltelefoner, 
smartphones och surfplattor, har blivit allt viktigare verktyg i hur vi tar del av digitala 
tjänster, både avseende distributionen av tjänsterna och även med avseende på de 
mobila enheterna som bärare av digitala identiteteter.

Hotbilden ökar: I takt med att information blir mer tillgänglig i digitalt format ökar 
samtidigt exponeringen for elektronisk brottslighet. Två tydliga trender för att möta 
denna utveckling är dels ökad kryptering och dels en övergång från fasta lösenord till 
säkrare metoder för att verifiera en användares identitet.

B.5 Koncern Verisec är moderbolag i Koncernen, som består av fem legala enheter i fyra länder.

B.6 Större aktieägare m.m.

Aktieägare Antal aktier Andel aktier 
och röster, %

Marquay Invest AB 3 200 000 100 %

Totalt 3 200 000 100 %

Marquay Invest AB kommer efter Erbjudandet, förutsatt full anslutning, att äga 79,3 
procent av aktierna i Verisec. Detta innebär att Marquay Invest AB även fortsättningsvis 
kommer att ha ett betydande inflytande över Verisec och de flesta beslut som kräver 
godkännande av Verisecs aktieägare. 

Marquay Invest AB ägs av Aquitaine Holding AB, som i sin tur ägs av Tony Buss  
(22,75 procent), Anders Henrikson (22,75 procent), Johan Henrikson (22,75 procent), 
Jakub Missuna (22,75 procent) och Dragoljub Nesic (9,0 procent). 
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B.7 Historisk finansiell
Information

Översiktligt 
granskad

K3

K3* Reviderad
K3

Reviderad
K3

Koncernens resultaträkning i sammandrag 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2012-01-01
2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31 2012-12-31

Totala intäkter (tkr) 38 292 36 898 57 276 40 373
Summa kostnader -36 032 -31 972 -46 482 -33 408
EBITDA 2 260 4 926 10 795 6 965
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -1 047 -796 -1 048 -567
Rörelseresultat 1 213 4 130 9 747 6 398
Finansnetto 235 -175 -158 -226
Bokslutsdispositioner 0 0 -7 357 0
Resultat före skatt 1 447 3 956 2 232 6 173
Inkomstskatt -411 -1 636 -591 -1 684
Periodens/årets resultat 1 036 2 320 1 641 4 488

Balansräkning i sammandrag (tkr)
Immateriella anläggningstillgångr 4 324 866 1 188 0
Materiella anläggningstillgångar 1 577 11 944 1 897 9 756
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Inventarier 580 389 465 781
Kortfristiga fordringar 5 174 10 630 13 573 14 278
Kassa och bank 4 037 652 12 282 2 411
Övriga omsättningstillgångar 14 997 14 239 14 116 5 291
Summa tillgångar 30 689 38 720 43 520 32 516

Eget kapital 7 601 7 390 6 763 7 448
Avsättningar 1 335 1 531 1 599 1 633
Långfristiga skulder 0 4 040 0 5 000
Skulder till kreditinstitut 910 1038 0 2000
Kortfristiga skulder 20 843 24 721 35 158 16 435
Summa eget kapital och skulder 30 689 38 720 43 520 32 516

Kassaflödesanalys i sammandrag för Koncernen (tkr) jan-sept 2014 jan-sept 2013 2013 2012
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 042 3 491 17 667 8 269
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 883 -3 777 2 112 -9 780
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 910 -2 501 -9 936 2 500
Summa kassaflöde -9 015 -2 787 9 843 989
Likvida medel vid periodens början 12 282 2 411 2 411 1 423
Likvida medel vid periodens slut 3 126 -385 12 282 2 411

Nyckeltal i sammandrag
Omsättningstillväxt, % 4% 0% 42% 21%
Rörelsemarginal, % 3% 11% 17% 16%
Vinstmarginal, % 3% 6% 3% 11%
Soliditet, % 25% 19% 16% 23%
Medelantal anställda 36 35 34 23
Antal aktier per 30/09/2014 3 200 3 200 3 200 3 200
Vinst per aktie justerat, kr 0,3 0,7 0,5 1,4

* Informationen är hämtad från Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2014, 
som har översiktligt granskats av Bolagets revisor

Definitioner av nyckeltal

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till periodens omsättning.

Vinstmarginal
Periodens resultat i förhållande till periodens omsättning.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Omsättning per anställd
Nettoomsättning i förhållande till genomsnittligt antal anställda.

Vinst per aktie
Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie
Eget kapital i förhållande till genomsnittligt antal aktier.



5

SAMMANFATTNING

Väsentliga händelser efter den 30 september 2014
Extra bolagsstämman i Bolaget den 20 november 2014 beslutade att emittera högst 
833 333 aktier i syfte att genomföra Erbjudandet. I samband med detta har styrelsen 
beslutat att ansöka om notering på Nasdaq First North. 

Bolaget hade per den 30 september 2014 ett utestående lån om 7,6 miljoner kronor till 
Marquay Invest AB hänförlig till avyttringen av dotterbolaget Aquitaine Properties AB. 
Marquay Invest AB kommer att reglera lånet före utgången av november 2014.

Verisec tecknade den 30 oktober 2014 avtal med FOREX Bank AB om outsourcing av 
FOREX Banks ID-infrastruktur till Verisec. Avtalet sträcker sig inledningsvis över tre år 
och innefattar Freja ID, Freja Connect, Freja Mobile, Freja SSP samt hantering av mobilt 
BankID och fysiska inloggningsdosor för FOREX Banks AB kunder.

B.8 Proformaredovisning Ej tillämplig. Prospektet innehåller inte någon proformaredovisning.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Prospektet innehåller inte någon resultatprognos.

B.10 Anmärkningar i
revisionsberättelse

Årsredovisning 2012
Styrelseledamöter har under året tagit upp ett lån hos Bolaget på 732 861 kronor 
utan dispens enligt 21 kap. 8§ aktiebolagslagen. Eftersom lånet har återbetalats efter 
årets slut med en marknadsmässig ränta, har denna överträdelse av låneförbudet inte 
medfört någon skada för bolaget och därmed inte påverkat vårt uttalande avseende 
ansvarsfriheten.

Årsredovisning 2013
Vid flera tillfällen under räkenskapsåret har avdragen källskatt, mervärdesskatt, 
debiterad skatt och arbetsgivaravgifter inte betalats i rätt tid. Eftersom Bolaget inte har 
lidit någon väsentlig skada påverkas inte vårt uttalande om ansvarsfrihet.

B.11 Rörelsekapital Ej tillämplig. Bolaget bedömer att det har tillräckligt rörelsekapital för de aktuella 
behoven under den kommande tolvmånadersperioden.

 
AVSNITT C - VÄRDEPAPPER 

Punkt Informationskrav Information

C.1 Slag av värdepapper Erbjudandet avser förvärv av aktier i Verisec. Verisec har endast en aktieserie och ISIN-
kod för dessa är SE0006343950.

C.2 Valuta Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK).

C.3 Aktier som är emitterade
respektive inbetalda

Antalet aktier i Verisec uppgår till 3 200 000 aktier. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 
0,15625 kronor och är fullt betalda. Efter Erbjudandet kommer det att finnas totalt  
4 033 333 aktier i Bolaget, förutsatt full anslutning till Erbjudandet.

C.4 Rättigheter som hänger
samman med 
värdepapperen

Verisec har endast en aktieserie och vid bolagsstämma medför varje aktie en röst. Varje 
röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Varje aktie medför 
lika rätt till utdelning, andel av Bolagets vinst samt till eventuellt överskott vid likvidation. 
Vid nyemission har befintliga aktieägare företrädesrätt till nyemitterade aktier i enlighet 
med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.
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C.5 Eventuella överlåtelse-
inskränkningar

Ej tillämplig. Aktierna är ej föremål för några överlåtelseinskränkningar.

C.6 Handel i värdepapperen Styrelsen för Verisec har ansökt om notering av Verisecs aktier på First North. Nasdaq 
Stockholm har den 20 november 2014 beslutat att uppta Verisecs aktier till handel på 
First North under förutsättning att spridningskravet för Bolagets aktie uppfylls senast på 
noteringsdagen. Handeln beräknas påbörjas omkring den 18 december 2014.

C.7 Utdelningspolitik Bolaget väntas befinna sig i en expansionsfas de närmaste åren varför Bolagets 
eventuella utdelningsbara medel med stor sannolikhet kommer att återinvesteras i 
verksamheten. Till följd av detta gör styrelsen för Verisec bedömningen att kontant 
utdelning till aktieägarna inte kommer att lämnas de närmaste två åren. Därefter ska 
styrelsen genomföra en översyn av utdelningspolicyn.
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AVSNITT D – RISKER

Punkt Informationskrav Information

D.1 Huvudsakliga risker
avseende Bolaget och
branschen

Verisecs verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer som inte 
helt kan kontrolleras av Verisec och som påverkar eller kan komma att påverka Verisecs 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. Nedanstående riskfaktorer, som beskrivs utan 
inbördes rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande, bedöms vara av betydelse 
för Verisecs framtida utveckling. 

Verisecs försäljning riktar sig främst till bank-, finans- och den offentliga sektorn, men 
även till andra privata aktörer. Efterfrågan är föremål för snabba och svårförutsägbara 
förändringar. En generell minskning av efterfrågan av Bolagets produkter skulle ha en 
negativ effekt på Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Verisecs större kunder återfinns i ett flertal olika sektorer där de främsta är bank- och 
finanssektorn, multinationella företag och den offentliga sektorn. Även om Verisecs 
kundunderlag har relativt god spridning kan det ej uteslutas att flera större kunder väljer att 
minska sina inköp från Verisec, vilken kan komma att negativt påverka Verisecs verksamhet 
och finansiella ställning.

Verisecs lösningar för tjänster för produkter bygger på löpande teknisk utveckling och 
förädling. Om Bolagets programvaror och andra tekniska lösningar inte utvecklas och 
därmed får till följd att deras funktionalitet ej motsvarar kundernas krav och önskemål kan 
detta komma att negativt påverka Bolagets verksamhet och finansiella ställning. Vidare 
behöver Verisec skydda Bolagets immateriella rättigheter och företagshemligheter. För det 
fall skyddet visar sig otillräckligt eller att företagshemligheter kommer till annans kännedom 
kan det komma att väsentligt påverka Bolagets finansiella ställning och verksamhet.

Försäljningscykeln för Verisecs produkter kan i vissa fall vara lång och innehålla faktorer 
bortom Bolagets kontroll. Det kan gå lång tid från det att en initial kontakt tas till det att 
kunden gör ett inköp. Under denna tid är det möjligt att presumtiva kunder bestämmer 
sig för att inte göra något inköp, alternativt minska en tilltänkt beställning av Bolagets 
produkter. Detta medför att det är svårt för Verisec att förutse tidpunkten för och 
redovisningen av intäkter från försäljningen av Bolagets produkter. Vidare kan Bolagets 
omsättning variera mellan perioder beroende på när försäljningsavtal ingås, vilket på kort 
sikt kan påverka Bolagets resultat negativt. Bolaget kan även komma påverkas negativt om 
dess försäljningsprocesser tar längre tid än väntat att slutföra.

Verisec uppvisar vidare säsongsvariationer i resultatet då större delen av Bolagets nya 
kontrakt ingås och leveranser inkommer under det fjärde och första kvartalet, varför dessa 
ofta är de intäktsmässigt starkaste kvartalen. Bolaget har intäkter avseende hantering av 
inloggningsenheter och eftersom det finns en fördröjning mellan tjänstens utförande och 
leverans till kunden matchas intäkterna mot kostnaderna. För närvarande intäktsförs 80 
procent när personaliseringen sker och 20 procent då inloggningsenheterna levereras till 
kunden. Detta skapar variationer i säsong och mellan räkenskapsår eftersom leveranserna 
inte sker jämt fördelat över räkenskapsåret. Intäktsförda inloggningsenheter kan också 
lagerföras över räkenskapsår. Ovan medför att det kan uppstå säsongsvariationer i 
försäljning, resultat och företagets finansiella situation.

Några av Bolagets konkurrenter är stora internationella aktörer med starka finansiella 
resurser med möjlighet att snabbare reagera på nya teknikkrav och nya marknadsbehov 
relativt Verisec.
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D.3 Huvudsakliga risker
avseende
värdepapperen

Huvudsakliga risker avseende Erbjudandet och Bolagets aktier utgörs av:

Risk för kursfall på aktiemarknaden och fluktuationer i aktiekursen för Verisec-aktien. 

Risk för begränsad likviditet i handeln med Verisecs aktie och att en placering i ett bolag 
vars aktier handlas på First North kan vara mer riskfylld än en placering i ett bolag vars aktie 
handlas på en reglerad marknad.

Risken finns även att försäljning av stora mängder av Bolagets aktier under och efter 
utgången av de s.k. lock up-perioderna, under vilka Bolagets Huvudaktieägare åtagit sig att 
inte avyttra aktier i Bolaget, kan komma att få en negativ inverkan på marknadskursen för 
Bolagets aktier.

Bolaget kan komma att genomföra nyemissioner av ytterligare aktier som på ett negativt 
sätt påverkar priset på befintliga aktier och/eller kan minska det proportionella ägandet och 
röstandel samt vinst per aktie för innehavare av aktier i Bolaget.

Vidare finns det ägare med betydande inflytande över Bolaget som därmed har möjlighet att 
påverka utgången av de flesta ärenden som beslutas genom omröstning på en årsstämma 
eller extra bolagsstämma. 

AVSNITT E – ERBJUDANDE

Punkt Informationskrav Information

E.1 Intäkter och kostnader
avseende Erbjudandet

Verisec kommer vid fullteckning erhålla likvida medel om 35 miljoner kronor via 
nyemissionen i Erbjudandet före kostnader i samband med Erbjudandet som beräknas 
uppgå till cirka 3,9 miljoner kronor.
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E.2a Motiv till Erbjudandet och
användningen av de medel
som Bolaget förväntas
tillföras

Verisecs styrelse gör bedömningen att Bolagets framtida utveckling och internationella 
expansion påverkas positivt av en notering av Bolagets aktie på First North. Genom 
nyemissionen erhåller Bolaget förbättrade möjligheter genom tillgången till 
kapitalmarknaden, vilket möjliggör en mer framträdande position på marknaden för 
digital säkerhet. En likvid och av aktiemarknaden prissatt aktie ökar också möjligheten 
att använda aktien som betalningsmedel vid eventuella framtida förvärv samt möjliggör 
incitamentsprogram kopplat till Bolagets värdeutveckling. En notering skapar även ett ökat 
förtroende gentemot kunder och samarbetspartners samt ökad medvetenhet om Bolaget 
från potentiella medarbetare, media och investerare. 

Bolagets tillväxtstrategi bygger på att i ett första steg expandera i EMEA1, med tyngdpunkt 
på den europeiska marknaden. Mot bakgrund av Bolagets starka ställning i flera europeiska 
länder bedömer styrelsen att ett fortsatt fokus på marknader med geografisk närhet och 
kundreferenser skapar förutsättningar för god fortsatt tillväxt med bibehållen lönsamhet. 
I ett andra steg används styrkepositionen i EMEA som en språngbräda till marknader i 
Latinamerika, USA och Asien. 

Mot bakgrund av Bolagets tillväxt- och expansionsplaner har Verisecs styrelse beslutat 
om att genomföra en nyemission, vilken vid full anslutning till Erbjudandet kommer 
att tillföra Bolaget cirka 35 miljoner kronor före emissionskostnader. Det är styrelsens 
uppfattning att Bolagets nuvarande strategi och pågående aktiviteter, i kombination med en 
kapitalanskaffning, kommer att skapa förutsättningar för att tillvarata Bolagets möjligheter 
och fortsätta skapa värde för såväl nya som befintliga aktieägare.

Expansionskapitalet kommer i huvudsak att användas enligt följande: 
•  Utöka säljorganisationen i Storbritannien 
•  Personalförstärkning på huvudkontorets internationella marknadsavdelning 
•  Etablera en närvaro i DACH-regionen1 med utgångspunkt från Tyskland 
•  Etablering av en lokal organisation i Spanien för såväl sälj som kundsupport 
•  Utöka närvaron i EMEA2 med återförsäljare, distributörer och egna säljkontor 
•  Säkerställa en fortsatt hög takt i produktutvecklingen 

Investeringarna kommer att fördela sig med cirka 40 procent på satsningarna i 
Storbritannien samt på resursförstärkningar på huvudkontoret, cirka 40 procent på 
satsningarna i DACH, Spanien och EMEA och cirka 20 procent på produktutveckling.

1 Deutschland, Austria, Confoederatio Helvetica, det vill säga Tyskland, Österrike och Schweiz
2 Europe, Middle East, Africa, det vill säga Europa, Mellanöstern och Afrika
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E.3 Erbjudandets former och
villkor

Styrelsen i Verisec och Verisecs aktieägare har beslutat att genomföra en spridning av 
ägandet i Verisec. Bolaget har beslutat att erbjuda allmänheten i Sverige samt institutionella 
investerare 833 333 nyemitterade aktier, vilka, förutsatt att full anslutning till Erbjudandet 
uppnås, motsvarar cirka 20,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. 

Försäljningspris
42 kronor. Courtage utgår ej.   

ISIN-nummer och kortnamn
SE0006343950, VERI.

Anmälningsperiod
Anmälan om att förvärva aktier ska ske under perioden från och med den 24 november till 
och med den 5 december 2014.

Likvid
Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd 
avräkningsnota, med beräknad likviddag den 12 december 2014.

Villkor för fullföljande
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att  
tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådana omständigheter 
kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art, och avse såväl omständigheter 
i Sverige som utomlands liksom att intresset för att deltaga i Erbjudandet av styrelsen 
för Verisec bedöms som otillräckligt. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis återkallas. 
Meddelande härom avses i sådant fall offentliggöras så snart som möjligt genom 
pressmeddelande. Verisec har ej möjlighet att återkalla Erbjudandet efter det att handeln 
med värdepapperen har inletts.
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E.4 Intressen och
intressekonflikter

Cirka 79,3 procent av kapitalet och rösterna i Verisec kommer efter Erbjudandet, förutsatt 
full anslutning, att ägas av Marquay Invest AB som i sin tur kontrolleras indirekt, genom 
Aquitaine Holding AB, av Huvudaktieägarna. Marquay Invest AB har möjlighet att utöva ett 
väsentligt inflytande i alla ärenden där samtliga aktieägare har rösträtt. Denna koncentration 
av bolagskontrollen kan vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än Marquay 
Invest AB. Exempelvis kan aktiekursen komma att påverkas negativt då investerare generellt 
sett kan se nackdelar med att äga aktier i bolag med en stark ägandekoncentration.

Bolaget är inte medvetet om några intressekonflikter mellan styrelseledamöters eller 
ledande befattningshavares skyldigheter gentemot Bolaget och sådan styrelseledamots eller 
sådan ledande befattningshavares privata intressen och/eller andra skyldigheter. Eftersom 
styrelsens nuvarande sammansättning till övervägande del består av personer som även är 
ledande befattningshavare och representanter för Bolagets största aktieägare finns dock en 
risk för potentiella jävssituationer för styrelsen. För att förekomma denna problematik avser 
styrelsen att verka för att förslag till styrelsesammansättning framläggs vid årsstämman 
2015 där ett antal styrelseledamöter är oberoende såväl från Bolaget som från Bolagets 
huvudägare. Verisec ser inte framför sig att några potentiella jävssituationer kommer att 
aktualiseras under tiden fram till årsstämman 2015.

Remium bedriver värdepappersrörelse vilket bland annat innefattar transaktioner för 
egen och kunds räkning i värdepapper och andra finansiella instrument. Remium kan, i 
värdepappersrörelsen, komma att handla med eller ta position i värdepapper som direkt 
eller indirekt är knutna till Bolaget.

E.5 Säljare av värdepapperen 
och lock up-avtal

I samband med Erbjudandet har Huvudaktieägarna, liksom de av Huvudaktieägarna 
kontrollerade bolagen Aquitaine Holding AB och Marquay Invest AB, åtagit sig gentemot 
Remium, med sedvanliga förbehåll, att inte, direkt eller indirekt, avyttra sitt innehav under en 
period om tolv månader efter att handeln på First North har inletts.

E.6 Utspädningseffekt Erbjudandet motsvarar en utspädning om 20,7 procent för de befintliga aktieägarna.

E.7 Kostnader för
investerarna

Ej tillämplig. Inget courtage tillkommer.



12

RISKFAKTORER

RISKFAKTORER

VERKSAMHETSRELATERADE RISKER

Marknadsrisk
Verisecs försäljning riktar sig främst till bank-, finans- 
och den offentliga sektorn, men även till andra privata 
aktörer med höga krav på kvalitativa säkerhetslösningar. 
Efterfrågan inom nämnda sektorer är föremål för snabba 
och svårförutsägbara förändringar. Det finns en risk att den 
generella marknadsefterfrågan minskar samt att intresset 
eller möjligheterna för att köpa in Bolagets produkter inom 
nämnda sektorer förändras, exempelvis av regulatoriska 
skäl, vilket skulle ha en negativ effekt på Bolagets finansiella 
ställning och resultat.

En del av Verisecs potentiella kunder efterfrågar kompletta 
helhetslösningar, vilket Bolagets produkter inte alltid kan 
tillgodose. Detta medför en risk för att Bolaget inte kan 
tillgodose kundernas krav, vilket kan medföra att Bolaget blir 
exkluderat från affärsmöjligheter, vilket i sin tur kan komma 
att negativt påverka Verisecs verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Konjunkturutveckling
Verisecs utveckling och finansiella ställning är delvis beroende 
av faktorer utanför Verisecs kontroll, såsom den allmänna 
konjunkturen, marknadsförutsättningar för kunderna och 
förekomsten av nya konkurrerande produkter och tjänster. 
Konjunkturen påverkar investeringsviljan hos företag och 
konsumtionen hos privatpersoner. En försämrad konjunktur 
kan komma att negativt påverka Verisecs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Kundberoende
Verisecs större kunder finns i ett flertal olika sektorer där de 
främsta är bank- och finanssektorn, multinationella företag 
och den offentliga sektorn. Även om Verisecs kundunderlag 
har en relativt god spridning kan det inte uteslutas att flera 
större kunder väljer att helt eller delvis minska sina inköp 
från Verisec, vilket kan komma att negativt påverka Verisecs 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till teknik och produktutveckling
Verisecs lösningar för tjänster och produkter bygger på 
löpande teknisk utveckling och förädling. Det är av stor vikt att 
Bolagets programvaror och andra tekniska lösningar utvecklas 
så att deras funktionalitet motsvarar kundernas krav och 
önskemål. Bolaget har för avsikt att fortsätta att nyutveckla 
och vidareutveckla sina programvaror och produkter. Tids- 
och kostnadsaspekter för utveckling av programvaror och 
produkter kan på förhand vara svåra att fastställa med 
exakthet. Det finns således en risk att en planerad program- 
eller produktutveckling blir mer kostsam och tar längre 
tid att anpassa till marknadens behov än planerat. Om 
Bolaget helt eller delvis misslyckas med sin löpande tekniska 
utveckling i enlighet med fastlagda planer, kan det komma 
att påverka Bolagets framtida omsättning och lönsamhet på 
ett negativt sätt. Det kan heller inte garanteras att framtida 
teknikutveckling kommer att bli framgångsrik och accepteras 
av kunder och konsumenter, och inte heller att eventuell ny 
teknik kan tas i bruk utan störningar i verksamheten.

Lång försäljningscykel och säsongsvariationer
Försäljningscykeln för Verisecs produkter kan i vissa fall vara 
lång och innehålla faktorer bortom Bolagets kontroll. Det kan 
gå lång tid från det att en initial kontakt tas till det att kunden 

Verisecs verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av 
Verisec. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Verisec och sådana som inte har något 
specifikt samband med Verisec. En investerare bör noggrant beakta de riskfaktorer som beskrivs nedan före denne 
beslutar sig för att investera i Verisec. Den nedanstående redovisningen av riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet, 
ej heller är riskerna rangordnade efter någon grad av betydelse. Samtliga faktorer beskrivs ej i detalj utan en fullständig 
utvärdering måste innefatta all information i detta Prospekt samt en allmän omvärldsbedömning. Ytterligare risker som 
för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande anser obetydliga, kan komma att få väsentlig 
betydelse för Verisecs verksamhet, finansiella ställning eller resultat.
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gör ett inköp. Under denna tid är det möjligt att presumtiva 
kunder bestämmer sig för att inte göra något inköp, alternativt 
minska en tilltänkt beställning av Bolagets produkter. Detta 
medför att det är svårt för Verisec att förutse tidpunkten för 
och redovisningen av intäkter från försäljningen av Bolagets 
produkter. Vidare kan Bolagets omsättning variera mellan 
perioder beroende på när försäljningsavtal ingås, vilket på kort 
sikt kan påverka Bolagets resultat negativt. Bolaget kan även 
komma påverkas negativt om dess försäljningsprocesser tar 
längre tid än väntat att slutföra.

Verisec uppvisar vidare säsongsvariationer i resultatet då 
större delen av Bolagets nya kontrakt ingås och leveranser 
inkommer under det fjärde och första kvartalet, varför 
dessa ofta är de intäktsmässigt starkaste kvartalen. Bolaget 
har intäkter avseende hantering av inloggningsenheter och 
eftersom det finns en fördröjning mellan tjänstens utförande 
och leverans till kunden matchas intäkterna mot kostnaderna. 
För närvarande intäktsförs 80 procent när personaliseringen 
sker och 20 procent då inloggningsenheterna levereras 
till kunden. Detta skapar variationer i säsong och mellan 
räkenskapsår eftersom leveranserna inte sker jämt fördelat 
över räkenskapsåret. Intäktsförda inloggningsenheter kan 
också lagerföras över räkenskapsår. Ovan medför att det kan 
uppstå säsongsvariationer i försäljning, resultat och företagets 
finansiella situation.

Nyckelpersoner och rekrytering
Verisec har som målsättning att utveckla verksamheten och 
öka sina marknadsandelar. För att Verisec ska lyckas med 
denna målsättning är Bolaget beroende av kvalificerad och 
motiverad personal inom alla funktioner. Det är av stor vikt 
att Verisec lyckas locka till sig och behålla nyckelpersonal 
samt att dessa upplever Bolaget som en stimulerande 
arbetsgivare. Förlust av viktiga nyckelpersoner kan leda till 
att verksamhetsutvecklingen går långsammare och blir mer 
kostsam, vilket kan komma att negativt påverka Verisecs 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Konkurrenter
Några av Verisecs konkurrenter är idag stora internationella 
aktörer med starka finansiella resurser. Det finns en risk att 
dessa konkurrenter kan komma att reagera snabbare på nya 
teknikkrav och nya marknadsbehov i jämförelse med Verisec, 
samtidigt som de kan avsätta väsentligt mer resurser för 
marknadsbearbetning. Detta kan ha en negativ inverkan på 
Bolagets finansiella ställning och resultat.

Priskonkurrens
Priskonkurrens kan komma från ekonomiskt starka aktörer 
som genom prisreduktioner snabbt försöker öka sina 
marknadsandelar eller etablera sig med snarlika eller 
angränsande produkter och tjänster. Det finns en risk för att 
verksamheten inte kommer att kunna erbjuda tjänster och 
produkter framöver som är tillräckligt konkurrenskraftiga på 
marknaden. En sådan utveckling skulle avsevärt kunna komma 
att negativt påverka Verisecs verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Immateriella rättigheter och företagshemligheter
Verisecs immateriella rättigheter skyddas främst genom 
upphovsrättsligt skydd, patent, varumärken, lagstiftning 
till skydd för företagshemligheter och/eller avtal. Om de 
produkter som Verisec framgent utvecklar ej erhåller 
erforderligt immaterialrättsligt skydd, eller om befintligt 
immaterialrättsligt skydd inte kan vidmakthållas eller om 
befintligt immaterialrättsligt skydd visar sig otillräckligt för 
att tillvarata Bolagets rättigheter och marknadsposition, 
kan Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat 
påverkas negativt. Vidare kan Verisecs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat påverkas negativt för det fall Bolaget blir 
föremål för intrång i dess immateriella rättigheter, gör intrång 
i annans immateriella rättigheter eller om dess produkter och 
know-how inte kan skyddas på lämpligt sätt.

Äganderätten till de immateriella rättigheter och den know-
how som genereras under utvecklingen av produkter av 
Bolagets anställda tillfaller som huvudregel Verisec i enlighet 
med tillämplig lagstiftning och befintliga avtal. För det fall 
Verisec framgent misslyckas med att ta sina immateriella 
rättigheter i anspråk skulle det kunna få negativa effekter på 
Bolagets finansiella ställning och resultat.

Verisecs verksamhet är i stor utsträckning beroende av att 
skyddet för Bolagets företagshemligheter kan upprätthållas. 
Verisecs företagshemligheter skyddas främst av relevant 
lagstiftning och genom sedvanliga kontraktuella regleringar 
med anställda, leverantörer, kunder och partners. För det fall 
det befintliga skyddet visar sig vara otillräckligt eller om den 
ersättning som Bolaget kan komma att erhålla vid brott mot 
lagstiftning och/eller kontraktuella regleringar är otillräcklig 
för att kompensera för den skada Bolaget drabbas av om 
dess företagshemligheter kommer till annans kännedom kan 
Verisecs verksamhet, finansiella ställning och resultat komma 
att påverkas negativt.
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Leverantörsrisk
Verisec kan på kort och medellång sikt vara beroende av en 
specifik leverantör för fullgörande av enskilda kundavtal. 
Bortfall av en (eller flera) leverantörer skulle kunna få negativa 
konsekvenser för Bolagets finansiella ställning, resultat och 
kundrelationer på kort och medellång sikt.

Garantiansvar, produktansvar och säkerhetsskyddskrav
Verisecs verksamhet innefattar främst försäljning av 
säkerhetslösningar, varvid Bolaget har åtagit sig kontraktuella 
ansvar i förhållande till sina kunder. Även om det ofta finns 
kontraktuella begränsningar av Bolagets kontraktuella 
ansvar, kan befintliga begränsningar visa sig vara otillräckliga. 
Verisec kan också komma att drabbas av andra ansvars- eller 
garantikrav, exempelvis från tredje man. Garanti- och/eller 
ansvarsanspråk riskerar att medföra negativa konsekvenser 
för Bolagets finansiella ställning och resultat samt påverka 
Verisecs kundrelationer negativt.

Valutarisk
Koncernen är utsatt för valutarisk i form av transaktions- och 
omräkningsexponering. Transaktionsexponering uppstår vid 
köp och försäljning av varor och tjänster i andra valutor än 
respektive dotterbolags lokala valuta. När dotterbolagens 
balansräkningar i lokal valuta omräknas till SEK uppstår en  
omräkningsdifferens, som beror på att innevarande år 
omräknas till en annan bokslutskurs än föregående år. 
Resultaträkningen omräknas till genomsnittskursen under 
året medan balansräkningen omräknas till balansdagens 
kurs. Omräkningsexponeringen utgör en risk om 
omräkningsdifferensen representeras i form av förändringen i 
det egna kapitalet. Om Verisecs åtgärder för att säkra eller på 
annat sätt hantera effekterna av valutakursrörelser inte visar 
sig vara tillräcklig kan Verisecs finansiella ställning och resultat 
påverkas negativt.

Kreditrisk
Kreditrisk definieras som risken att Verisecs motparter inte 
kan uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot Bolaget. 
Risken att Bolagets kunder inte uppfyller sina åtaganden, 
det vill säga att betalning ej erhålls för kundfordringar, utgör 
en kundkreditrisk. Uteblivna försäljningslikvider eller andra 
intäkter kan ha en negativ påverkan på Bolagets finansiella 
resultat.

Finansiering
Finansieringsrisken definieras som risken för att finansiering 
av verksamheten är svår och/eller dyr att erhålla. Om Verisecs 
utveckling avviker från den planerade kan det i framtiden 
uppstå en situation där Verisec måste anskaffa nytt kapital. 

Ytterligare kapital kan komma att anskaffas på ogynnsamma 
villkor för Bolagets aktieägare. I det fall Verisec i framtiden 
misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital på för Bolaget 
rimliga villkor, kan Bolagets fortsatta verksamhet och strategi 
påverkas negativt.

Skatter
Verisec bedriver huvudsakligen sin verksamhet i Sverige, 
men även i ett antal andra länder. Respektive verksamhet, 
inklusive transaktioner mellan koncernbolag, bedrivs i enlighet 
med Bolagets tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal 
och bestämmelser i de aktuella länderna samt berörda 
skattemyndigheters krav. Om det skulle visa sig att Verisecs 
tolkning av tillämpliga lagar, skatteavtal och bestämmelser, 
eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller deras 
administrativa praxis, inte är helt korrekt, eller att sådana 
regler, tolkningar och praxis ändras, eventuellt med retroaktiv 
verkan, skulle det kunna förändra Verisecs nuvarande och 
tidigare skattesituation vilket riskerar inverka negativt på 
Bolagets finansiella ställning och resultat. 

Tvister
Verisec är för närvarande inte inblandat i några väsentliga 
tvister, men det finns alltid en risk att Bolaget i framtiden 
blir inblandat i tvister eller blir föremål för rättsliga krav 
från kunder, konkurrenter, myndigheter eller andra 
marknadsaktörer. Sådana tvister och krav kan vara 
tidskrävande, störa den normala verksamheten, avse 
betydande ekonomiska belopp och medföra väsentliga 
kostnader, även om det slutliga utfallet är positivt för Verisec. 
Tvister av större karaktär rörande Verisec kan därmed 
medföra en väsentlig negativ inverkan på Verisecs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

RISKER RELATERADE TILL ERBJUDANDET 

Aktierelaterade risker
Risk och risktagande är en oundviklig del av aktieägande. 
Eftersom en investering i aktier både kan komma att stiga och 
sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kommer 
att få tillbaka det satsade kapitalet. Aktiekursens utveckling är 
beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika 
och andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. Det är 
omöjligt för ett enskilt bolag att kontrollera alla de faktorer 
som kan komma att påverka dess aktiekurs, varför varje 
investeringsbeslut avseende aktier bör föregås av en noggrann 
analys.
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Ingen offentlig handel har tidigare förekommit med 
Verisecs aktier
Det har inte förekommit någon offentlig handel i Verisecs 
aktier före Erbjudandet. En placering i ett bolag vars aktier 
handlas på First North kan vidare vara mer riskfylld än en 
placering i ett bolag vars aktier handlas på en reglerad 
marknad. Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning 
investerarnas intresse i Verisec leder till en aktiv handel i 
aktien eller hur handeln med aktien kommer att fungera 
framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller 
inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavarna 
att avyttra aktier, snabbt eller överhuvudtaget. Härutöver kan 
marknadskursen efter Erbjudandets genomförande komma 
att skilja sig avsevärt från försäljningspriset i Erbjudandet.

Ökade kostnader till följd av Noteringen
Som noterat bolag måste Verisec följa regler som kan 
innebära en påfrestning på Bolagets resurser och öka dess 
kostnader. Dessa kostnader kan komma att påverka Verisecs 
verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt jämfört 
med historiskt redovisade kostnader.

Aktiekursen kan vara volatil och minska väsentligt
Kursen för aktier som säljs vid en nyintroduktion är ofta volatil 
under en period efter Erbjudandet. Aktiemarknaden och i 
synnerhet marknaden för småbolag har upplevt betydande 
kurs- och volymsvängningar som ofta har saknat samband 
med, eller varit oproportionerliga mot, bolagens redovisade 
resultat. Sådana kursvariationer kan påverka Verisecs 
aktiekurs negativt, oavsett faktiskt redovisat resultat.

Aktieförsäljning från befintliga aktieägare efter 
Erbjudandet
Kursen på Verisecs aktier kan komma att minska till följd av 
att befintliga aktieägare under och efter utgången av de s.k. 
lock up-perioderna, under vilka Bolagets Huvudaktieägare 
åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget, avyttrar aktier på 
aktiemarknaden efter Erbjudandets genomförande, eller att 
marknaden uppfattar att sådan försäljning kan bli aktuell. 
Sådana försäljningar kan även försvåra för Verisec att ge ut 
aktier eller andra finansiella instrument i framtiden till det pris 
och vid den tidpunkt som Bolaget bedömer som lämpligt. 

Framtida utdelning
Eventuell framtida utdelning i Verisec är beroende av flertalet 
faktorer, såsom exempelvis resultatutveckling, finansiell 
ställning, kassaflöden, rörelsekapitalsbehov och Bolagets 
investeringsbehov. Det finns en risk att Bolaget inte kommer 
att kunna lämna någon utdelning till aktieägarna framgent. 
För det fall ingen utdelning lämnas kommer en investerares 

eventuella avkastning på sitt innehav enbart att vara beroende 
av aktiekursens framtida utveckling.

Utspädning genom framtida nyemissioner
Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner 
av aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa 
kapital. Alla sådana emissioner kan minska det proportionella 
ägandet och röstandel samt vinst per aktie för innehavare 
av aktier i Bolaget. Vidare kan eventuella nyemissioner få en 
negativ effekt på aktiernas marknadspris.

Ägare med betydande inflytande
Cirka 79,3 procent av kapitalet och rösterna i Verisec kommer 
efter Erbjudandet att ägas av Marquay Invest AB, som i sin 
tur kontrolleras indirekt, genom Aquitaine Holding AB, av 
Huvudaktieägarna. Marquay Invest AB har möjlighet att utöva 
ett väsentligt inflytande i alla ärenden där samtliga aktieägare 
har rösträtt. Denna koncentration av bolagskontrollen kan 
vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen 
än Marquay Invest AB. Exempelvis kan aktiekursen 
komma att påverkas negativt då investerare generellt sett 
kan se nackdelar med att äga aktie i bolag med en stark 
ägandekoncentration.  
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INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC

Styrelsen i Verisec och Verisecs aktieägare har beslutat att genomföra en spridning av ägandet i Verisec genom en nyemission av 
totalt 833 333 aktier i Bolaget. Försäljningspriset per aktie har fastställts till 42 kronor1.

Styrelsen för Verisec har ansökt om notering av Verisecs aktier på First North. Nasdaq Stockholm har den 20 november 2014 
beslutat att uppta Verisecs aktier till handel på First North under förutsättning att spridningskravet för Bolagets aktie uppfylls 
senast på noteringsdagen. Handeln beräknas påbörjas omkring den 18 december 2014. Med anledning av ägarspridningen och 
den förestående noteringen på First North har styrelsen för Verisec upprättat detta Prospekt med en beskrivning av Bolaget, för 
vilket Verisecs styrelse ansvarar.

Bolaget har beslutat att erbjuda allmänheten i Sverige samt institutionella investerare att förvärva 833 333 aktier, vilka, förutsatt 
att full anslutning till Erbjudandet uppnås, motsvarar cirka 20,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Antalet aktier 
kommer, förutsatt att full anslutning till Erbjudandet uppnås, medföra att antalet aktier i Bolaget ökar med högst 833 333 
aktier från 3 200 000 aktier till 4 033 333 aktier. Nyemissionen motsvarar en utspädning om 20,7 procent för Verisecs befintliga 
aktieägare.

I Erbjudandet föreligger investeringsåtaganden från externa investerare om sammanlagt 20,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 
59,4 procent av antalet aktier i Erbjudandet. Ytterligare information om investeringsåtagandena finns nedan under avsnittet 
“Legala frågor och kompletterande information - Investeringsåtaganden”.

Huvudaktieägarna, liksom de av Huvudaktieägarna kontrollerade bolagen Aquitaine Holding AB och Marquay Invest AB, har 
förbundit sig att inte utan skriftligt medgivande från Remium, direkt eller indirekt, avyttra aktier i Verisec förrän minst tolv 
månader förflutit från första handelsdag. Se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information - Lock up-avtal” för vidare 
information.

Verisec kommer, vid full anslutning till Erbjudandet, att erhålla en likvid om cirka 35 miljoner kronor från nyemissionen av aktier i 
Erbjudandet. Kostnaderna för Bolaget i samband med Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 3,9 miljoner kronor.

Mot bakgrund av ovan och i enlighet med villkoren i Prospektet inbjuds härmed till teckning av nyemitterade aktier i Verisec.

Nacka den 20 november 2014
 

Verisec AB (publ)
Styrelsen

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV 
AKTIER I VERISEC

1. Försäljningspriset om 42 kronor per aktie, motsvarande ett bolagsvärde om 134,4 MSEK före nyemissionen, har fastställts gemensamt av  Verisecs styrelse i samråd med 
Remium. Värderingen av Verisec som ligger till grund för kursen i Erbjudandet bygger på en jämförande värdering baserad på liknande noterade bolag på svenska och 
utländska marknader. Värderingen tar i beaktande främst Bolagets lönsamhet och resultat för perioden 2013 i jämförelse med liknande bolag och dess marknadsvärde 
baserat på resultat och lönsamhet 2013 samt Bolagets långsiktiga målsättningar. Den jämförande värderingen beaktar även att Bolaget är onoterat och i jämförelse med 
vissa liknande noterade bolag mindre sett till omsättning och resultat. Vidare har priset stämts av med externa parter utifrån rådande marknadsläge, verksamhetens 
historiska utveckling, bedömning av Bolagets affärsmässiga potential och framtidsutsikter. Styrelsen gör den samlade bedömningen att försäljningspriset om 42 kronor 
per aktie utgör en skälig värdering av Bolaget.
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Verisec är verksamt inom digitala säkerhetslösningar. Bolagets verksamhet startades 2002 med målet att göra den digitala 
världen tillgänglig på ett enkelt men framförallt säkert sätt. Verisec har sedan dess grundande etablerat sig som en av de ledande 
aktörerna på den svenska marknaden för digitala säkerhetslösningar. Inför Verisecs fortsatta tillväxt och geografiska expansion 
bedömer styrelsen att Bolagets framtida utveckling kommer påverkas positivt av en bredare ägarbas och notering på First North.

I takt med att samhället blir allt mer uppkopplat skapas mer skyddsvärd digital information, vilket driver marknaden för IT-
säkerhet. Verisecs styrelse och ledning bedömer att digitala tjänster kommer att öka i såväl antal som betydelse. Digitaliseringen 
erbjuder stora kostnadsbesparingar för företag och myndigheter, samt effektiviserar kommunikation samtidigt som den 
underlättar för konsumenterna. Samtidigt ökar kraven på att säkert kunna hantera våra digitala identiteter och känslig 
information. Verisec har utvecklat ett konkurrenskraftigt och brett erbjudande som svarar mot dessa behov.

Verisec har levererat fler än 9,5 miljoner säkra inloggningsenheter till bankkunder och därmed blivit marknadsledande i denna 
nisch i Sverige. I dagsläget står Norden för majoriteten av Bolagets omsättning och sedan den internationella expansionen 
inleddes har Bolaget tagit betydande positioner på flera exportmarknader. Drivande i den internationella tillväxten är 
övergången till nästa generations digitala säkerhetslösning, som med hjälp av mobilen ersätter bankdosor och fasta lösenord. 
Bolaget har, genom produktfamiljen Freja, ett starkt erbjudande på detta område och har nått framgångar på de marknader 
produkterna har lanserats, bland annat Storbritannien och Spanien. Styrelsen har nu beslutat om att ta in nytt kapital för att 
kunna öka den internationella expansionstakten ytterligare. 

Verisecs styrelse gör bedömningen att Bolagets framtida utveckling påverkas positivt av en notering. Genom Noteringen erhåller 
Bolaget förbättrade möjligheter genom tillgången till kapitalmarknaden, vilket möjliggör en mer framträdande position på 
marknaden för digital säkerhet. En likvid och av aktiemarknaden prissatt aktie ökar också möjligheten att använda aktien som 
betalningsmedel vid eventuella framtida förvärv samt möjliggör incitamentsprogram kopplat till Bolagets värdeutveckling. En 
notering skapar även ett ökat förtroende gentemot kunder och samarbetspartners samt ökad medvetenhet om Bolaget från 
potentiella medarbetare, media och investerare. 

Bolagets tillväxtstrategi bygger på att i ett första steg expandera i EMEA1, med tyngdpunkt på den europeiska marknaden. Mot 
bakgrund av Bolagets starka ställning i flera europeiska länder bedömer styrelsen att ett fortsatt fokus på marknader med 
geografisk närhet och kundreferenser skapar förutsättningar för god fortsatt tillväxt med bibehållen lönsamhet. I ett andra steg 
används styrkepositionen i EMEA som en språngbräda till marknader i Latinamerika, USA och Asien. 

Mot bakgrund av Bolagets tillväxt- och expansionsplaner har Verisecs styrelse beslutat om att genomföra en nyemission, vilken 
vid full anslutning till Erbjudandet kommer att tillföra Bolaget cirka 35 miljoner kronor före emissionskostnader. Det är styrelsens 
uppfattning att Bolagets nuvarande strategi och pågående aktiviteter, i kombination med en kapitalanskaffning, kommer att 
skapa förutsättningar för att tillvarata Bolagets möjligheter och fortsätta skapa värde för såväl nya som befintliga aktieägare. 

1. Europe, Middle-East, Africa, det vill säga Europa, Mellanöstern och Afrika.
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Expansionskapitalet kommer i huvudsak att användas enligt följande:
•  Utöka säljorganisationen i Storbritannien
•  Personalförstärkning på huvudkontorets internationella marknadsavdelning 
•  Etablera en närvaro i DACH-regionen1 med utgångspunkt från Tyskland
•  Etablering av en lokal organisation i Spanien för såväl sälj- som kundsupport
•  Utöka närvaron i EMEA med återförsäljare, distributörer och egna säljkontor
•  Säkerställa en fortsatt hög takt i produktutvecklingen

Investeringarna kommer att fördela sig med cirka 40 procent på satsningarna i Storbritannien samt på resursförstärkningar på 
huvudkontoret, cirka 40 procent på satsningarna i DACH, Spanien och EMEA och cirka 20 procent på produktutveckling.

För ytterligare information hänvisas till detta Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i Verisec med anledning av Erbjudandet samt 
upptagande till handel av Verisecs aktier på First North. Styrelsen för Verisec är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Styrelsen för 
Verisec försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta Prospekt, såvitt den vet, 
överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Prospektets innebörd. 

Nacka den 20 november 2014

Verisec AB (publ) 
Styrelsen

1. Deutschland, Austria, Confoederatio Helvetica, det vill säga Tyskland, Österrike och Schweiz
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Hur många lösenord tvingas du hålla reda på för att klara av din uppkopplade tillvaro? När jag började räkna på alla inloggningar 
jag använder i jobbet och privat fick jag det till 16 stycken. Utöver det problem vi upplever med att komma ihåg alla inloggningsuppgifter 
finns ett problem som är betydligt större än så – de är inte säkra nog att skydda våra digitala liv. Verisec startades 2002 med målet att 
göra den digitala världen tillgänglig på ett enkelt men framförallt säkert sätt. Vi tog snabbt en ledande position i Sverige för den första 
generationens säkra inloggningsenheter – bankdosorna – och är nu på väg att göra samma resa med nästa generation, som utgår från 
mobilen. Den här gången är världen vår marknad. 

Vi har idag ett stort antal banker, multinationella företag och myndigheter som kunder. Vi har vuxit snabbt och alltid med 
lönsamhet. Nu tar vi steget till en publik miljö för att bredda ägarbasen, ta in kapital för att kunna fortsätta expandera och 
fortsätta ta marknadsandelar inom våra två expertområden – Digitala identiteter och Informationssäkerhet. 

I takt med att vi blir allt mer uppkopplade skapas mer skyddsvärd digital information. Marknaden för IT-säkerhet har vuxit mycket 
kraftigt de senaste tio åren och med en ökad digitalisering kommer vår marknad präglas av en fortsatt hög tillväxt. På bara några 
år har antalet skyddsvärda inloggningar exploderat inom såväl företag och myndigheter som för privatpersoner. Vi arbetar 
alltmer utanför kontoret och måste komma åt jobbmailen hemifrån samtidigt som vårt umgänge har flyttat ut på de sociala 
medierna och vi gör allt fler ärenden online. Allt mer information lagras och bearbetas numera också på internet och genom 
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molntjänster. Bankerna i bland annat Sverige insåg för många år sedan att de fasta lösenorden inte duger och i takt med att allt 
fler webbtjänster drabbas av lösenordsläckage börjar fler inse samma sak.

Under 2008 hade vi nått en så stark position i Sverige att vi behövde börja planera för en internationell expansion, för att kunna 
fortsätta växa i samma takt. 2011 valde Londons kommunala förvaltning vår lösning för säker inloggning, Freja ID, och det blev 
startskottet för en stark tillväxt inom offentlig sektor i Storbritannien. I Spanien 2013 valde en av världens största banker, med 
över 40 miljoner kunder, oss som leverantör i konkurrens med några av världens största IT-säkerhetsföretag. Vi får ständigt 
bekräftelse på att kombinationen av våra egenutvecklade produkter och vår affärsmodell är attraktiv bland de kunder vi riktar 
oss till. 

Fram tills idag har inloggningsenheter och kortläsare varit den dominerande lösningen som ett säkert alternativ till de fasta 
lösenorden. Vi har levererat fler än 9,5 miljoner sådana enheter, främst i Sverige, men vi ser att mobilen är på väg att bli den 
enhet som används för säkra inloggningar, betalningar och för signering av transaktioner. 

Med vår egenutvecklade produktfamilj Freja har vi tagit digitala identiteter till nästa nivå. Tekniken gör att du kan koppla upp dig 
säkert mot alla typer av digitala tjänster – interna nätverk såväl som molntjänster – med mobilen som din ”kommandocentral”. 
Vår teknik skiljer oss från mängden, det gör även vår affärsmodell. I motsats till våra konkurrenter öppnar vår affärsmodell för 
hundratusen- eller miljontals användare. Fram tills nu har den enda inloggningslösningen i den här storleksordningen varit de 
fasta lösenorden. Vi tror att mobilen kommer rita om den här kartan och vi är väl positionerade för att placera Verisecs flagga på 
den och eftersom jag alltid har mobilen med mig kan jag äntligen slippa bekymra mig om alla mina lösenord.

Vår teknik och affärsmodell har gjort att vi vuxit snabbt – i snitt över 20 procent årligen under de senaste fem åren – och alltid 
med lönsamhet. Vi tänker fortsätta att växa och skapa värden för våra aktieägare. Välkommen att teckna aktier i ett välskött och 
lönsamt tillväxtbolag på en spännande resa mot en säkrare digital värld.

“Välkommen att teckna aktier i ett välskött och 
lönsamt tillväxtbolag på en spännande resa mot en 

säkrare digital värld.”

Johan Henrikson
Verkställande direktör
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ERBJUDANDET
Erbjudandet uppgår till totalt 833 333 aktier motsvarande 
cirka 35 miljoner kronor, vilket utgörs av nyemitterade aktier i 
Verisec.

ERBJUDANDEPRIS
Priset är 42 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

EMITTENTEN
Emittentens firma är Verisec AB och dess handelsbeteckning 
(kortnamn) är VERI.

ANMÄLNINGSPERIOD
Anmälan om att delta i Erbjudandet ska ske under perioden 
från och med den 24 november 2014 till och med den 
5 december 2014. Styrelsen i Verisec kan besluta att 
förlänga anmälningsperioden, en eventuell förlängning 
av anmälningsperioden ska kommuniceras senast den 5 
december 2014.

ANMÄLAN
Anmälan om förvärv av aktier ska ske på anmälningssedel 
enligt fastställt formulär och avse en minsta teckningspost om 
150 aktier, därutöver valfritt antal. Anmälningssedel ska under 
perioden från och med den 24 november 2014 till och med 
den 5 december 2014 inges till:

Remium Nordic AB
Ärende: Verisec 
Kungsgatan 12-14
111 35 Stockholm
Telefonnummer: 08-454 32 70
Faxnummer: 08-454 32 01
E-post: backoffice@remium.com

Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från Remium, 
Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm, telefon 08 - 454 32 70 
alternativt via Internet, www.remium.com eller  
www.verisec.com.

Anmälan ska vara Remium tillhanda senast kl.17.00 den 5 
december 2014. 

Kunder till Nordnet AB kan anmäla sig för Erbjudandet att 
förvärva aktier direkt över internet. Ytterligare information kan 
erhållas på www.nordnet.se. Anmälningar direkt över internet 
ska vara Nordnet AB tillhanda senast kl. 23.59 den 4 december 
2014.

Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 
Endast en anmälningssedel per köpare kommer att beaktas 
och den först inkomna anmälningssedeln kommer anses 
gällande. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på 
anmälningssedeln förtryckta texten.

TILLDELNING
Tilldelning av aktier beslutas av styrelsen för Verisec. Syftet 
är primärt att uppnå erforderlig spridning av ägandet 
bland allmänheten för att möjliggöra en regelbunden och 
likvid handel med Verisecs aktie samt att uppnå en önskad 
institutionell ägarbas. Tilldelningen är inte beroende av när 
under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av 
överteckning kan tilldelning komma att ske med färre antal 
aktier än anmälan avser eller helt utebli. Full tilldelning ska 
ske till de investerare som lämnat investeringsåtaganden. 
Tilldelningen kan dessutom helt eller delvis komma att ske 
genom slumpmässigt urval. Verisec har ej fastställt en indikativ 
lägstanivå för enskild tilldelning, vare sig för professionella 
eller icke professionella investerare.

Anmälningar från affärskontakter, medarbetare och andra till 
Verisec närstående parter samt från kunder till Remium och 
Nordnet AB kan komma att särskilt beaktas.

Tilldelning kan komma att ske till anställd i medverkande 
värdepappersinstitut, dock utan att dessa prioriteras. 
Tilldelning sker i sådant fall i enlighet med Svenska 
Fondhandlareföreningens regler och Finansinspektionens 
föreskrifter.

BESKED OM TILLDELNING
Resultatet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom 
ett pressmeddelande omkring den 8 december 2014. När 
fördelningen av aktier fastställts, utsänds avräkningsnotor 
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utvisande tilldelning av aktier i Verisec till dem som erhållit 
tilldelning. Detta beräknas ske omkring den 9 december 2014. 
Ingen handel kommer att inledas innan detta har meddelats. 
De som inte tilldelats aktier kommer ej att erhålla någon 
information. 

LIKVID
Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant 
enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, med beräknad 
likviddag den 12 december 2014. Om full betalning inte 
erläggs i tid kan aktierna komma att tilldelas annan eller säljas. 
Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse vara lägre än 
försäljningspriset enligt Erbjudandet kan mellanskillnaden 
komma att utkrävas av den som först erhöll tilldelning i 
Erbjudandet.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare 
kommer Verisec att ombesörja att överskjutande belopp 
återbetalas.

ERHÅLLANDE AV AKTIER
Verisec är anslutet till Euroclears kontobaserade 
värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. 
Sedan betalning för tilldelade aktier erlagts och registrerats 
utsänds en VP-avi som visar att de betalda aktierna finns 
tillgängliga på köparens VP-konto. Detta beräknas ske omkring 
den 17 december 2014. De som på anmälningssedeln angivit 
depå hos bank eller annan förvaltare får aktierna bokförda 
på denna depå och avisering sker i dessa fall enligt respektive 
förvaltares rutiner. 

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL I 
ERBJUDANDET
Det slutliga utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras 
genom ett pressmeddelande som även kommer att vara 
tillgängligt på Bolagets hemsida, www.verisec.com, omkring 
den 8 december 2014.

NOTERING
Styrelsen för Verisec har ansökt om notering av Verisecs 
aktier på First North. Nasdaq Stockholm har den 20 november 
2014 beslutat att uppta Verisecs aktier till handel på First 
North under förutsättning att spridningskravet för Bolagets 
aktie uppfylls senast på noteringsdagen. Handeln beräknas 
påbörjas omkring den 18 december 2014.

UTDELNING
De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången 
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast 
efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och 
aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.

VILLKOR FÖR FULLFÖLJANDE
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter 
uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra 
Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådana omständigheter 
kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk 
art, och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands 
liksom att intresset för att deltaga i Erbjudandet av styrelsen 
för Verisec bedöms som otillräckligt. Erbjudandet kan 
sålunda helt eller delvis återkallas. Meddelande härom 
avses i sådant fall offentliggöras så snart som möjligt genom 
pressmeddelande. Verisec har ej möjlighet att återkalla 
Erbjudandet efter det att handeln med värdepapperen har 
inletts.

ÖVRIGT
Remium agerar finansiell rådgivare och Lindahl agerar legal 
rådgivare åt Verisec i samband med Erbjudandet.

Erbjudandet innefattar ej någon övertilldelningsoption.
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MARKNADSÖVERSIKT
Verisec tillhandahåller digitala säkerhetslösningar för att skapa 
säkra, enkla och tillgängliga system. Genom två affärsområden – 
Digitala identiteter och Informationssäkerhet – tillhandahåller 
Bolaget ett brett utbud av produkter och tjänster. 

I takt med att omvärlden blir allt mer uppkopplad skapas 
mer skyddsvärd digital information, vilket ökar behovet 
av IT-säkerhet. Digitaliseringen erbjuder stora 
kostnadsbesparingar för företag och 
myndigheter samtidigt som den i regel 
underlättar för privatpersoner. Dock är 
nyttan av digitaliseringen avhängig att 
informationen kan hanteras säkert 
och att användarnas identiteter och 
behörigheter kan verifieras på ett 
tillförlitligt sätt. 

Information är en ytterst värdefull 
tillgång för företag, privatpersoner 
och myndigheter. Att en obehörig 
part får tag på känslig information, 
lösenord, kontouppgifter och persondata 
är i dagsläget ett vanligt förekommande problem. 
För företag kan detta innebära stor ekonomisk skada och 
varumärkesrelaterade förluster. För myndigheter kan detta 
innebära att medborgarnas integritet komprometteras 
samt att gällande lagstiftning bryts. För privatpersoner kan 
det innebära en kränkning av den personliga integriteten, 
ekonomisk skada och förlust av värdefulla digitala tillgångar.

MARKNADENS DRIVKRAFTER OCH TRENDER

Det moderna informationssamhället
Det moderna informationssamhället förutsätter att tjänster 
och information ständigt är tillgängliga, enkla att komma åt 
och säkra att använda oavsett var användaren befinner sig 
eller vilken utrustning som används. Hantering av skyddsvärd 
information behöver inte bara skyddas från obehöriga, 

utan måste även utformas för att underlätta 
för de behöriga användarna. Detta kräver 

att åtkomsten till skyddad information 
begränsas – ju mer känslig eller värdefull 

information desto starkare bör skyddet 
vara.

Ökat internetanvändande
Två viktiga drivkrafter är enligt 
Bolagets bedömning ett ökat 

internetanvändande och ett ökat antal 
tillgängliga applikationer. Den globala 

tillväxten i e-handel är ett av måtten på 
hur internetanvändandet ökar. Mellan 2012 

och 2018 väntas en årlig omsättningstillväxt om 
14 procent för den globala e-handeln för produkter 

och tjänster. Under 2018 väntas omsättningen överstiga 
2 300 miljarder USD2.  Tillväxten i digitala tjänster som 
kräver en säker digital identitet och ett tillförlitligt skydd av 
informationen har ökat kraftigt; elektroniska banktjänster, 
e-handel, digitala myndighetsärenden, distansarbete, 
molnlagring och sociala medier är alla exempel på detta. En 
annan faktor som bidrar till ett ökat internetanvändande är att 
internet har blivit mer tillgängligt genom ett ökat användande 
av smartphones och surfplattor. 

$5.13 miljarder  

$10.39 miljarder
uppskattad tillväxt av 
IAM-marknaden från 

2013 till 2018

2013

2018

1

1. Källa: http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/identity-access-management-iam.asp
2. Källa: eMarketer 2014

De uppgifter avseende marknadsutveckling och Verisecs position i absoluta tal eller i förhållande till 

konkurrenter som anges i Prospektet är Bolagets samlade bedömning baserad på såväl interna som 

externa källor. Bolaget har inte kännedom om någon enskild tillgänglig marknadsstatistik som ger en 

heltäckande och relevant bild av Bolagets marknader som gör så att marknadsandelar kan beräknas på 

ett tillförlitligt sätt. De externa källor som Bolaget baserar sin bedömning på är framförallt uppgifter från 

oberoende undersökningsinstitut och övrig branschstatistik. Denna information har återgivits korrekt i 

Prospektet och, såvitt Verisec kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som 

offentliggjorts av tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 

informationen felaktig eller missvisande. 
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Ökat antal smartphones
2007 sålde Apple den första versionen av iPhone, vilket 
av många anses vara starten på eran för smartphones. 
Smartphones möjliggör ett användande som tidigare var 
förbehållet traditionella datorer såsom uträttande av 
bankärenden, resebokningar, spel, e-handel och socialt 
umgänge.

Detta har medfört att smartphones för ett flertal människor 
idag är ett oumbärligt redskap såväl privat som i arbetet. 
Därmed finns det förutsättningar för att mobiltelefonen 

ska vara den enhet som är bärare av vår digitala identitet, 
dels för att den har de tekniska förutsättningarna som 
krävs, dels då människor ständigt bär den med sig. Nya 
mobiltelefonanvändare i utvecklingsregioner förväntas 
driva tillväxten ytterligare. Mellan 2013 och 2017 förväntas 
mobilpenetrationen öka i dessa regioner från 61,1 procent 
till 69,4 procent av den totala befolkningen, och andelen 
smartphones av det totala användandet väntas öka från 33 
procent till 49 procent mellan 2013 och 2017. Globalt väntas 
antalet smartphoneanvändare uppgå till 2,5 miljarder individer 
20171. 

 

Källa: ITU World Telecommunication /ICT Indicators database och Eurostat
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Ökad hotbild
I takt med att antalet människor som använder internet växer, 
ökar även antalet kriminella aktiviteter associerade med 
identitetsstöld och andra former av cyberattacker drastiskt. 
Detta ökar behovet av IT-säkerhet ytterligare och marknaden 
spås därför en fortsatt stark tillväxt. I en studie av Center for 
Strategic and International Studies från år 2013 uppskattades 
den globala ekonomiska skadan av cyberkriminalitet uppgå till 
300 miljarder USD. Cyberkriminalitet är ett samlingsbegrepp 
och innefattar bland annat: 

• Företagsspionage 
• Angrepp mot internetbanker och finansiella institutioner
• Internationellt spionage och angrepp på nationella 

säkerhetsintressen
• Cyberterrorism och hackerintrång med politiska syften
• ID-Stöld

Osäkra fasta lösenord
Fasta lösenord har under en lång tid varit den dominerande 
metoden för att säkerställa digitala identiteter, trots att det  
av många är känt att fasta lösenord ej är tillförlitliga. I närtid 
finns två uppmärksammade incidenter som understryker 
detta. Under september 2014 publicerades fem miljoner 
läckta lösenord på en rysk hackersajt, varav flera påstods 
tillhöra konton från Googles e-posttjänst Gmail1. I en annan 
uppmärksammad incident under hösten 2014 spreds 
privata bilder på offentliga personer efter intrång i Apples 
molnlagringstjänst iCloud2 . Fasta lösenord är sårbara av flera 
skäl. De kan bland annat knäckas med hjälp av programvara 

som med datorkraft och algoritmer attackerar systemet. 
Detta drabbade även Sony i april 2011, då 77 miljoner 
användarkonton för Sony Playstation blev hackade. Redan i 
maj samma år konstaterade Sony att incidenten kostat bolaget 
171 miljoner USD3 – ej inräknat de varumärkesrelaterade 
förluster Sony ådrog sig.

Förutom bristande säkerhet innebär de fasta lösenorden 
en betungande administration för såväl privatpersoner som 
organisationer. Privatpersoner tvingas hantera ett stort 
antal olika lösenord som ska bytas med jämna mellanrum 
och organisationer tvingas ha kostsamma stödfunktioner 
för att hantera lösenordsbyten och drabbas också av 
produktivitetsförluster när anställda har inloggningsproblem.

Att användningen av de fasta lösenorden, trots deras 
uppenbara brister, är så utbredd beror på att de är enkla att 
införa och distribuera till användarna samt att alternativen, 
såsom fysiska inloggningsenheter, har varit för dyra att 
använda i storskaliga sammanhang. Ett av få områden där 
fysiska inloggningsenheter har använts i stor skala är banker, i 
ett begränsat antal länder. I Sverige har de flesta bankkunder 
en inloggningsenhet men detta är vanligen inte fallet i resten 
av världen. Där är fortfarande de fasta lösenorden den gängse 
metoden för inloggning. I takt med att tekniken för att knäcka 
fasta lösenord har blivit allmänt tillgänglig har detta blivit ett 
mycket allvarligt problem för alla som förlitar sig på denna 
metod. Detta inkluderar banker, spelindustrin, myndigheter, 
e-handelssajter och företag som låter sina anställa ansluta till 
nätverket via internet.
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Källa: Frost & Sullivan, Global Cyber Security Market Assessment, februari 2014 

  1. Källa: Forbes - http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2014/09/11/google-says-not-to-worry-about-5-million-gmail-passwords-leaked/
  2. Källa: Bloomberg - http://www.bloomberg.com/news/2014-09-01/apple-probes-if-hacker-got-stars-nude-photos-from-icloud.html
  3. Källa: PC Magazine - http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2385790,00.asp
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Behovet av kryptering ökar
Information krypterad på rätt sätt har inget värde för någon 
annan än den som kan låsa upp krypteringen med en 
nyckel. Att säkra åtkomsten, det vill säga att göra de digitala 
identiteterna säkra, är en metod för att skydda information. 
Att kryptera informationen är ytterligare en metod. Har 
informationen krypterats blir skadan mindre eller obetydlig 
ifall den hamnar i orätta händer. Anledningen till att 
kryptering har blivit viktigare är att mer information hanteras 
och lagras på platser som har kopplingar till internet, till 
exempel molntjänster och företagsnätverk. Kryptering skyddar 
mot fientliga angrepp men skyddar också informationen för 
det fall att medarbetare hanterar informationen oaktsamt. 
Faktum är att anställdas oaktsamma hantering betraktas som 
en större risk för informationsläckage än hackerattacker1.

Molntrenden är stark
Trenden mot molnbaserade lösningar för såväl programvara 
som infrastruktur är mycket stark. Enligt Gartner omsatte 
molndistribuerad programvara, SaaS (Software as a Service), 
13,5 miljarder USD under 2011 och väntas växa till 32,8 
miljarder USD 2016. Exempel på sådana tjänster är CRM-
system som Salesforce och kontorsprogram som Microsofts 
Office 365. Molnbaserad infrastruktur, inklusive datalagring, 
spås växa ännu snabbare med 41 procent per år fram till 
2016. En omedelbar konsekvens av att företag använder 
molntjänster är att dessa inte omfattas av den IT-säkerhet som 
finns för det interna nätverket. Åtkomsten till molntjänster, 
och informationen som lagras där, måste således skyddas. 
Men även på detta område är det osäkra fasta lösenordet den 

vanligast förekommande säkerhetslösningen. Detta har skapat 
en marknad för säkerhetslösningar som skyddar inloggningen 
till molntjänsterna genom att företaget tar tillbaka 
kontrollen över de digitala identiteterna. I USA har dessa 
säkerhetslösningar haft en stark tillväxt de senaste åren och 
amerikanska IT-säkerhetsföretag som Ping Identity, Okta och 
Centrify har varit pådrivande i utvecklingen. Bolaget bedömer 
att en liknande utveckling kan förväntas i Europa i takt med att 
molntjänster blir lika utbredda som de är i USA.

Även IT-säkerhet kan distribueras som en molntjänst. Företag 
väljer molntjänster som CRM-system och datalagring av 
kostnads- och produktivitetsskäl och samma skäl anges för 
köp av IT-programvara och infrastruktur via molnet. Denna 
marknad väntas enligt Gartner växa med 22 procent årligen till 
2016 och då omsätta 3,5 miljarder USD. 

Marknadskonsolidering
IT-säkerhetsmarknaden har under senare år karaktäriserats 
av en hög konsolideringstakt och många förvärv görs av stora 
amerikanska bolag. Den nordiska marknaden för IT-säkerhet 
har ett starkt arv av lyckade företagsförvärv och avyttringar. 
Bland de större transaktionerna återfinns bland annat 
Check Points förvärv av det svenska bolaget Protect Data 
AB år 2007, Intel Corporations förvärv av det svenska IAM-
säkerhetsföretaget Nordic Edge AB år 2011 och McAfee Incs 
förvärv av finländska Stonesoft Corporation år 2013. 

Även globalt sett har förvärvsaktiviteten varit hög under 2013:

  1.   Källa: Ponemon Global Encryption Study, 2013

Datum Köpare Uppköpsobjekt Beskrivning av uppköpsobjekt

December 2013 Akamai (US) Prolexic Technologies (US) Tillhandahåller molnbaserade säkerhetslösningar för att 
skydda datacenter och företags IP-applikationer från så 
kallade DDoS-attacker

November 2013 Oracle (US) Bitzer Mobile (US) Erbjuder autentisering, identity management och 
säkerhetsegenskaper för Enterprise Mobility Management

November 2013 IBM (US) Fiberlink (US) Utvecklar smartphone-applikationer, inkluderat 
molnbaserad säkerhet- och management mjukvara

Oktober 2013 Cisco (US) Sourcefire (US) Ledande aktör inom intelligenta cybersäkerhetslösningar

Augusti 2013 IBM (US) Trusteer (IS) Ledande inom SaaS-baserade system mot finansiellt 
bedrägeri och avancerade säkerhetshot, säkra mobila 
transaktioner och skydd mot webb-bedrägeri 

Juli 2013 EMC/RSA (US) Aveksa (US) Plattform för moln- och mobilbaserad identity management
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Edward Snowden-effekten
Till följd av Edward Snowdens avslöjande av den 
amerikanska nationella säkerhetstjänsten NSA:s 
spionage- och övervakningsprogram upplever Bolaget att 
marknadsförutsättningarna har förändrats. Förtroendet för 
de amerikanska bolagen har minskat efter att det framkommit 
uppgifter om att NSA gett monetär ersättning för att få tillgång 
till kryphål i säkerhetslösningarna och krypteringen. Ett av 
de största amerikanska IT-säkerhetsföretagen uppges ha 
tagit emot tio miljoner USD från NSA för att lämna en lucka 
i sin kryptering vilket gav NSA möjlighet att få tillgång till 
information som företagets kunder trodde var skyddad från 
insyn1. Verisec upplever att denna händelse har stärkt tilliten 
till europeiska bolag.

MARKNADSOMRÅDEN
Marknaden för IT-säkerhet är bred, med produkter och 
tjänster inom en rad olika områden, allt från virusskydd och 
spamfilter till brandväggar och intrångsdetekteringssystem. 
Verisec är verksamma inom två avgränsade områden – 
Digitala identiteter och Informationssäkerhet.

Digitala identiteter
Identity & Access Management (IAM) är ett område inom 
IT-säkerhet som innefattar produkter och tjänster för att 
verifiera användare och deras rättigheter i – och till – olika 
system. Bolagets verksamhet inom detta marknadsområde 
sker i affärsområdet Digitala identiteter. Bolaget bedömer 
att marknaden för digitala identiteter under de kommande 
åren kommer att uppvisa en högre tillväxt än marknaden 
för informationssäkerhet. Framförallt är det lösningar för 
molninloggning och lösningar där mobilen används som enhet 
för inloggning och signering som gör att detta område växer 
snabbt. Marknaden för identitetshantering förväntas växa från 
cirka 5,1 till 10,4 miljarder USD mellan 2013 till 20182. 

Inom IAM används idag ofta första generationens 
säkerhetslösningar – fasta lösenord eller separata fysiska 
inloggningsenheter. Nu efterfrågas i allt högre grad alternativ 
till dessa. De fasta lösenorden har konstaterats ha stora 
säkerhetsbrister och de fysiska enheterna, exempelvis 
bankdosor och kortläsare, är relativt dyra för stora 
användargrupper. Nästa generations säkerhetslösningar 

1.  Källa: Reuters - http://www.reuters.com/article/2013/12/20/us-usa-security-rsa-idUSBRE9BJ1C220131220  
2.  Källa: MarketsAndMarkets 

ÖPPEN STANDARD - SÅ FUNGERAR DET

En teknisk standard kan antingen vara öppen el ler  proprietär.  En öppen standard t i l låter  al la  att  använda den utan att  ägaren 
av standarden sätter  upp orimliga hinder.  Detta t i l låter  kompabil itet  mellan produkter  av ol ika fabrikat  och skapar konkurrens 
mellan ol ika utvecklare.  Inom IAM bygger vissa lösningar på en proprietär  standard och andra på öppna standarder.  Kunder 
som har köpt en proprietär  lösning är  exempelvis  hänvisade att  köpa inloggningsdosor av samma leverantör  som levererat 
autentiseringsservern.  Kunder som har lösningar byggda på öppna standarder kan istället  väl ja  inloggningsdosor från al la 
leverantörer  som bygger sin teknik på samma standard.  Verisecs produktfamil jer  Freja och Chiave bygger båda på öppna 
standarder.
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1. Inloggning till företagsnätverk
Innan internet slog igenom var digitala identiteter främst 
något som användes för inloggning till företags interna 
nätverk. För att kontrollera åtkomsten till information 
fick varje användare en unik identitet som bestod av ett 
användarnamn och ett lösenord. I takt med att internet 
växte fram blev det vanligare att låta medarbetare 
koppla upp sig till nätverket hemifrån eller på resande 
fot. De fasta lösenorden ansågs redan då alltför osäkra 
och många företag valde att säkra inloggningen med 
tvåfaktorsautentisering med hjälp av en inloggningsenhet. 

2. Utökade användargrupper
Nästa stora användargrupp tillkom när företag, 
myndigheter, banker och andra organisationer gav externa 
användare åtkomst till sina system. Bankerna nådde 
stora kostnadsbesparingar genom att låta kunderna 

göra sina bankärenden online och myndigheter kunde 
effektivisera servicen till medborgarna via nätet. Men även 
konsulter, partners och leverantörer fick tillgång till delar 
av det interna nätverket eftersom integrationen gav stora 
produktivitetsvinster. De svenska bankerna var tidigt ute 
med att säkra inloggningen för kunderna med hjälp av 
dosor, men de flesta andra företag förlitade sig på de fasta 
lösenorden för de digitala identiteterna för sina externa 
användare. Men i takt med att allt mer känslig information 
hanteras via internet ökar behovet av en säker lösning 
även för dessa användargrupper.

3. Molntjänster för företag
När alla program och applikationer kördes lokalt på 
företagets datorer var användarna skyddade genom 
att de satt bakom det interna nätverkets brandvägg, 
men när molntrenden slog igenom ändrades detta i 

bygger på att använda mobiltelefonen som säkerhetsenhet, 
vilket eliminerar de säkerhetsrisker som är förknippade med 
de fasta lösenorden och eliminerar kostnaden för en fysisk 
enhet eftersom användarens befintliga mobiltelefon används 
för ytterligare en funktion.

Den nya generationens lösningar innefattar också en teknik 
som kallas federering. Denna teknik innebär att en digital 
identitet som är betrodd i en viss miljö kan återanvändas i 
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en annan. Exempel på federering är när någon loggar in på 
Spotify eller Netflix med hjälp av sin Facebook-identitet. 

Användningsområden för digitala identiteter
Användningsområdena för digitala identiteter har ökat 
kraftigt de senaste åren. Illustrationen nedan visar hur 
utvecklingen har gått från relativt små användargrupper till 
användargrupper som räknas i miljoner.
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ett slag. Att använda applikationer som till exempel 
CRM- eller bokföringsprogram via nätet innebär 
att känslig information hamnar utanför det interna 
nätverket. Molntjänsterna ville av naturliga skäl nå stora 
användargrupper snabbt och de allra flesta valde fasta 
lösenord som standard för inloggningen, något som 
fortfarande gäller idag. Ur ett organisationsperspektiv 
medför detta ett allvarligt problem till följd av minskad 
kontroll över medarbetarnas digitala identiteter. Dels 
finns ingen insyn i molntjänstens lösenordspolicy och 
dels är det inte möjligt att kontrollera vilka inloggningar 
medarbetarna har, vilket kan få konsekvenser om 
denne slutar och går till en konkurrent. I USA har det 
under de senaste åren uppkommit en tydlig trend 
kring säkerhetslösningar som kopplar ihop det interna 
inloggningssystemet med molntjänster med hjälp av 
så kallad federering och single sign-on till webb- och 
molntjänster. Med den här tekniken kan organisationen ta 
tillbaka kontrollen över de digitala identiteterna.

4. Privata webbtjänster
Idag är det inte bara i rollen som anställd det finns 
behov av säkra digitala identiteter. I princip kräver all 
digital aktivitet, som är personaliserad, att användaren 
identifierar sig. För fem år sedan spelades musik via CD-
skivor, men idag krävs en digital identitet för att kunna 
lyssna via Spotify. Privata fotografier och dokument 
lagras i molntjänster som Dropbox och det sociala 
umgänget sker för många via Facebook, Twitter och 
Instagram och förströelser som spel och casino har i 
stor utsträckning flyttat till internet. Gemensamt för 
alla ovan nämnda program och tjänster är att de kräver 
säkra digitala identiteter. Även här är de fasta lösenorden 
den dominerande säkerhetslösningen och det är inte 
bara säkerhetsbristerna som driver på utvecklingen mot 
andra lösningar. Med så många digitala tjänster som den 
genomsnittlige konsumentenen idag använder blir det 
även ur ett bekvämlighetsperspektiv problematisk med 
hanteringen av alla lösenord.

Informationssäkerhet 
Digitala identiteter skyddar åtkomsten till information medan 
informationssäkerhet handlar om att skydda informationen 
i sig. Grunden till detta är kryptering. Genom att kryptera 
information är den värdelös för alla andra än den som har 
krypteringsnyckeln. Affärsområdet Informationssäkerhet 
innefattar den hård- och mjukvara som används för själva 
krypteringen samt de verktyg som används för att hantera 
krypteringsnycklarna.

Kryptering kan ske med hjälp av mjukvara eller med 
hjälp av en säkerhetshårdvara som adderar en betydligt 
högre nivå av säkerhet. En grundläggande komponent 
inom hårdvarukryptering är så kallade HSM:er (Hardware 
Security Module). Dessa används i processerna för 
generering av krypteringsnycklar, säker lagring och 
transaktionssäkerhet. Speciella hårdvaruenheter kan 
också användas för nätverkskryptering, vilket används för 
att skydda datatrafiken i IP-nätverk och i punkt-till-punkt 
nätverkskommunikation. Hårdvarukryptering kostar betydligt 
mer än mjukvarukryptering och används därför främst av 
organisationer som kräver maximalt skydd av den information 
som lagras eller skickas, exempelvis banker, myndigheter och 
betalningsförmedlare.

För att den krypterade informationen ska kunna 
användas måste den dekrypteras och för detta används 
krypteringsnycklar. Precis som med nycklar i den fysiska 
världen spelar det ingen roll hur starkt låset är ifall nyckeln 
hamnar i orätta händer. Men i den digitala världen är 
nycklarna ännu viktigare att hålla reda på. Försvinner nyckeln 
finns nämligen inget sätt att ”bryta upp” låset, med en stark 
kryptering är informationen förlorad för alltid om det inte 
finns en nyckel för att dekryptera den. Även om marknaden 
för kryptering är av betydande storlek är marknaden för 
hantering av krypteringsnycklar fortfarande liten. Detta beror 
på att nycklarna i stor utsträckning fortfarande hanteras 
manuellt, inte sällan i form av fysiska dokument som är inlåsta 
i kassaskåp. I takt med att mängden krypterad information 
ökar växer behovet av en automatiserad och digitaliserad 
hantering av krypteringsnycklarna. 

KONKURRENSSITUATION
Verisecs konkurrenter kan delas upp i två huvudsakliga kategorier; 
traditionella aktörer och nischaktörer.

Traditionella aktörer
Inom affärsområdet Digitala identiteter finns bland annat stora 
företag som under lång tid dominerat marknaden. Flera av 
de konkurrerande bolagen har byggt sina affärsmodeller på 
proprietära lösningar, vilket innebär att kunderna låsts in i 
leverantörens specifika infrastruktur och teknik under en viss 
period. Detta har möjliggjort stora intäkter för dessa aktörer. 
Bolag som RSA Aveksa/EMC Corp., Vasco Data Security, McAfee 
Inc. och ActivIdentity/HID Global Corp. är exempel på sådana 
aktörer. De har en global närvaro och ett produktutbud som 
ofta sträcker sig långt utöver Verisecs verksamhetsområden 
Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Kunderna 
har dock i allt högre grad börjat efterfråga mer flexibla och 
prismässigt rimliga lösningar. 
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Inom affärsområdet Informationssäkerhet finns betydligt 
färre konkurrenter. På de marknader där Verisec distribuerar 
hårdvarukryptering från Thales e-Security är SafeNet Inc. 
den största konkurrenten. Detta marknadssegment har ett 
fåtal aktörer eftersom det, till följd av internationella krav och 
standarder, är höga trösklar för nya aktörer att komma in på 
marknaden för hårdvarukryptering.

Nischaktörer 
Under senare år har ett antal nischaktörer som konkurrerar 
med Verisec på området Digitala identiteter tillkommit. En stor 
del av dessa har specialiserat sig på att erbjuda lösningar för 
molninloggning där ett företags interna inloggningssystem 
kopplas ihop med molntjänster, med resultatet att en 
användare kan växla mellan olika molntjänster utan att 
behöva logga in för varje enskild tjänst. De är därmed 
direkta konkurrenter till Verisecs produkt Freja Connect. 
Ping Identity Corp., Okta Inc. och Centrify Corp. är exempel 
på sådana aktörer. De flesta aktörer inom molninloggning 
är amerikanska då USA har legat ett par år före Europa 
vad gäller användningen av molntjänster, men i takt med 
att användandet av molntjänster ökar på den europeiska 
marknaden har dessa aktörer även börjat etablera sig på 
densamma.

Det finns även nischaktörer som konkurrerar med andra 
delar av Verisecs erbjudande inom Digitala identiteter. I 
Storbritannien finns exempelvis Swivel Secure och SecurEnvoy 
PLC och i Sverige återfinns Pointsharp AB. Vad gäller 
konkurrens kring Verisecs mobila lösning för inloggning 
och transaktionssignering finns norska Encap Security som 
erbjuder en liknande teknik och för den svenska marknaden 
finns Finansiell ID Teknik BID AB som erbjuder Mobilt BankID. 

Gränsen mellan traditionella aktörer och nischaktörer 
är på väg att suddas ut till följd av den tidigare nämnda 
konsolideringstrenden.

Inom affärsområdet Informationssäkerhet finns ett fåtal 
nischaktörer som konkurrerar med Verisecs Chiave-produkter 
för hantering av krypteringsnycklar. Cryptomathic, med 
huvudkontor i Danmark, är en av dessa och amerikanska 
Porticor Ltd. är en annan. 

Fasta lösenord
Den största konkurrenten till Verisecs lösningar inom 
Digitala identiteter är dock fortfarande de fasta lösenorden. 
Dessa lösningar levereras inte av någon speciell aktör utan 
systemintegratörer bygger in standardkomponenter för fast 
lösenordshantering hos kunder. Verisecs bedömning är att 

fasta lösenord inte längre är tillräckligt säkra för att kunna 
skydda information på internet och Bolaget har identifierat en 
stor marknadspotential på områden där de fasta lösenorden 
ersätts med säker inloggning via mobilen. I Sverige är det 
vanligt att ha säker inloggning till exempelvis banker med 
bankdosor eller Mobilt BankID, men så ser det inte ut i 
resten av världen. En majoritet av inloggning till exempelvis 
internetbanker världen över sker fortfarande med fasta 
lösenord. Att bankdosor inte har tagit större marknadsandelar 
beror på att de är relativt dyra för stora användargrupper. 
Vid inloggning med mobilen, en enhet som användaren 
redan har, blir kostnadsläget ett helt annat och Verisecs 
bedömningar är att tiden nu är mogen för att ersätta en 
stor del av de fasta lösenorden med mobil autentisering och 
transaktionssignering.

Manuell hantering
Inom affärsområdet Informationssäkerhet och specifikt 
marknaden för hantering av krypteringsnycklar är manuell 
hantering en stor konkurrent. I dagsläget används 
föråldrade metoder för nyckelhanteringen vilket innebär att 
krypteringsnycklarna lagras i fysisk form, inlåsta i kassaskåp. 
I takt med att antalet krypteringsnycklar växer, då allt mer 
information behöver krypteras, kommer den manuella 
hanteringen i framtiden sannolikt inte finnas kvar.
 



33

VERKSAMHET

VERKSAMHET

AFFÄRSIDÉ
Verisecs affärsidé är att göra den digitala världen tillgänglig 
på ett enkelt och säkert sätt genom att leverera innovativa 
lösningar kring digitala identiteter och informationssäkerhet.

VISION
Verisecs vision är att förbättra sina kunders produktivitet, 
säkerhet och mobilitet genom att tillhandahålla innovativa 
säkerhetslösningar för skydd av digitala identiteter och 
information.

MÅL
Bolagets mål är att öka sin internationella närvaro. Detta ska 
i ett första skede ske genom att utöka säljorganisationen i 

Detta avsnitt innehåller framtidsinriktade uttalanden som avspeglar Verisecs planer, uppskattningar 

och bedömningar. Verisecs resultat kan komma att skilja sig väsentligt från det som uttrycks i sådana 

framtidsinriktade uttalanden. Faktorer som kan orsaka eller bidra till sådana skillnader inkluderar, 

men är inte begränsade till, de som diskuteras nedan i detta avsnitt och på andra platser i Prospektet, 

inklusive avsnittet ”Riskfaktorer”.

Storbritannien samt etablera närvaro i DACH-regionen med 
utgångspunkt från Tyskland. Bolaget avser även att utöka 
närvaron i EMEA med återförsäljare, distributörer och egna 
säljkontor. 

Finansiella mål
Bolagets finansiella mål är att, inom en femårsperiod, uppnå 
en nettoomsättning om minst 200 miljoner kronor med en 
EBIT-marginal i intervallet 15-20 procent.

Eftersom införsäljningen av IT-säkerhetslösningar i många fall 
resulterar i långa processer, kan såväl omsättning som resultat 
variera vid direkt jämförelse mellan perioder.

FÖRSÄLJNINGSANDELAR - SVERIGE OCH INTERNATIONELLT

Sverige
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Internationellt
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VERKSAMHETSÖVERSIKT
Sedan Verisec grundades år 2002 har Bolaget utvecklat en 
rad produkter och tjänster inom IT-säkerhet och etablerat sig 
på en internationell marknad med banker, myndigheter och 
stora organisationer världen över som kunder. Verksamheten 
består av två kompletterande affärsområden; Digitala 
identiteter och Informationssäkerhet.

Innovation är en av hörnstenarna i Verisecs verksamhet, 
och även nödvändigt för att Bolaget ska kunna bibehålla sin 
starka position på den föränderliga IT-säkerhetsmarknaden. 
Verisec har haft egen utveckling av produkter sedan 2006 och 
Verisec Labs etablerades som Bolagets utvecklingscenter i 
Belgrad, Serbien år 2012. I Belgrad har Bolaget samlat bred 
kompetens inom kryptering, nätverkssäkerhet och dataskydd. 
Anledningen till att utvecklingscentret etablerats i Serbien är 
den goda tillgången på välutbildad arbetskraft, vilket gjort att 
flera multinationella IT-jättar har etablerat utvecklingscenter 
i Serbien. Ambitionen med Verisec Labs är också att fungera 
som ett drivhus för nya idéer och utvecklingsprojekt. I Verisec 
Labs är för närvarande 18 personer anställda och projekten 
drivs i ett nära samarbete med utvecklarna och ledningen i 
Stockholm. 

Affärsmodell
Genom affärsområdena Digitala identiteter och 
Informationssäkerhet utvecklar och säljer Bolaget mjukvara, 
hårdvara och tjänster för IT-säkerhetslösningar. Därutöver 
är Bolaget, inom affärsområdet Informationssäkerhet, 
återförsäljare och distributör av hårdvaruprodukter för 
kryptering och tillhandahåller underhåll och service för dessa.

Inom affärsområdet Digitala identiteter skiljer sig Bolagets 
affärsmodell väsentligt från merparten av Bolagets 
konkurrenter. Det vanligaste erbjudandet är att kunden 
betalar en licenskostnad per användare. Verisec har 
istället valt en obegränsad licens för grundkomponenten 
i produktfamiljen för digitala identiteter, Freja ID. Detta 
innebär att en kund kan ha säker inloggning för mycket 
stora användargrupper till en mycket lägre kostnad. För 
Verisec innebär affärsmodellen att kunderna binds till 
Bolaget genom Freja ID och Bolaget kan därefter också 
erbjuda tilläggskomponenter till systemet, exempelvis Freja 
SSP, Freja Connect och Freja Mobile. Freja ID är en lönsam 
produkt men eftersom den säljs med obegränsad licens 
innebär en ökad användargrupp ingen intäktsökning för 
Verisec. För att nå skalbarheten i intäkterna tillämpar Bolaget 
en per-användarprissättning för produkten Freja Mobile. 
Kostnaden per användare av Freja Mobile är mycket låg 

jämfört med att implementera en lösning baserad på fysiska 
inloggningsenheter. Bolagets marginalkostnad för Freja Mobile 
är nära noll, vilket medför hög intäktspotential då Freja Mobile 
främst marknadsförs mot organisationer och företag med 
stora användargrupper. 

Intäktsmodell
Verisecs egna produkter säljs som en kombination av 
hårdvara och mjukvara eller som en virtuell licens. Produkter/
licenser debiteras vid inköpstillfället och underhållsavtal 
kopplade till programvaran löper oftast över tre år. Freja 
Mobile prissätts per användare. Som alternativ erbjuds även 
en prenumerationsmodell som bygger på en årlig avgift 
per användare som innefattar serverkomponenter samt 
mobilenhet. Fysiska dosor (som ej tillverkas av Bolaget) säljs 
per enhet. 

När produkterna erbjuds som molntjänst prissätts dessa per 
användare och år eller månad, plus eventuella merkostnader 
för att tillhandahålla en driftsmiljö.

Tredjepartsprodukter, såsom HSM-enheter, säljs per enhet 
med underhållsavtal löpande årligt.

Tjänster som bygger på hantering och personalisering av 
inloggningsenheter prissätts per enhet. Eftersom det finns 
en fördröjning mellan tjänstens utförande och leverans till 
kunden matchas intäkterna mot kostnaderna. För närvarande 
intäktsförs 80 procent när personaliseringen sker och 20 
procent då inloggningsenheterna levereras till kunden.

Verisecs verksamhet har historiskt varit fokuserad på 
marknaderna i Norden. Tyngdpunkten ligger i Sverige som 
svarade för cirka 82 procent av omsättningen under 2013. 
Under perioden 1 januari 2014 till 1 september 2014 härrör 
däremot cirka 32 procent av Bolagets omsättning från 
internationella affärer, vilket är i linje med Bolagets strategi att 
öka sin internationella närvaro.

Kunder och kundgrupper
Verisecs affärsmodell är skapad med utgångspunkt för 
företag och organisationer som besitter stora kundgrupper 
eller ett stort antal anställda. Kunderna utgörs huvudsakligen 
av banker, större företag och myndigheter eller andra 
organisationer inom offentlig sektor. I dagsläget har Bolaget 
cirka 120 kunder varav cirka 40 kunder återfinns utanför 
Norden. 

I kundgruppen banker har Bolaget idag en majoritet av 
de svenska bankerna som kunder, bland annat SEB och 
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Swedbank. Internationellt finns den spanska bankkoncernen 
BBVA, som med över 40 miljoner kunder är den av Verisecs 
kunder med den enskilt största användargruppen.
I kundgruppen större företag finns framförallt nordiska 
företag med internationell verksamhet, exempelvis Securitas. 
I kundgruppen finns även betalningsförmedlare, som 
exempelvis Point/Verifone, där Verisecs teknik används 
för skydd av krypteringsnycklar i kreditkortsterminaler och 
bankomater.

Inom kundgruppen offentlig sektor finns bland annat ett flertal 
svenska myndigheter. Merparten av Bolagets kunder inom 
den offentliga sektorn återfinns i Storbritannien där Bolaget 
startade verksamhet 2009. Bland Verisecs kunder återfinns ett 
stort antal brittiska kommuner, bland annat London, Glasgow 
och Sheffield.

Flera av Bolagets kunder är internationella koncerner som 
använder Bolagets produkter globalt, även om affärerna sluts 
i Sverige och kunden därmed är svensk. Ett exempel på detta 
är Point/Verifone där Verisecs teknik utöver Sverige även 
implementerats i ett flertal andra länder som Australien och 
Mexiko. 

KONKURRENSFÖRDELAR
En kombination av faktorer ger Verisec fördelar gentemot sina 
konkurrenter, vilket höjer trösklarna för andra aktörer. 

Komplett portfölj inom digitala identiteter
Verisec har konkurrenter för varje enskild produkt i Freja-
familjen men sett till hela produktportföljen bedömer Bolaget 
att få aktörer kan matcha utbudet i sin helhet. Framförallt 
är det Verisecs mobila lösning, Freja Mobile, som särskiljer 
Bolaget. Inom detta område finns endast en handfull 
konkurrenter i världen som Bolaget bedömer har en liknande 
lösning.

Tjänsteintegrationen
Verisec har integrerat tjänsteutbudet i sitt erbjudande att 
inkludera hantering av fysiska enheter, som bankdosor och 
kortläsare, PIN-kodskuvert och EMV-chip samt molnbaserad 
drift av kundens kompletta ID-lösning. Bolagets bedömning 
är att endast ett fåtal konkurrenter har denna nivå av 
tjänsteintegration.

Specialistkompetens inom kryptering
Med egen utveckling och integration av krypteringsprodukter 
samt som en av de största samarbetspartnerna till Thales 

e-Security har Verisec byggt upp en specialistkompetens inom 
avancerad kryptering. Området är hårt reglerat och Verisec 
kan hjälpa sina kunder att uppfylla de myndighetskrav och 
standarder de har att förhålla sig till. 

Värdefulla referenser
Verisec har starka referenser inom respektive kundkategori 
– banker, stora företag och offentlig sektor – såväl i Sverige 
som internationellt. Bolaget har byggt upp ett förtroende i 
sin målgrupp och har lojala kunder, som i många fall också 
fungerar som frivilliga ambassadörer. Att ha starka referenser 
är en värdefull konkurrensfördel i IT-säkerhetsbranschen.

Bygger på öppna standarder
Verisec bygger sina lösningar på öppna standarder. Många 
av de större bolagen har byggt sina affärsmodeller på 
proprietära lösningar, vilket innebär att kunderna låsts in i 
leverantörens specifika infrastruktur och teknik under en viss 
period. Detta har möjliggjort stora intäkter för dessa aktörer, 
men kunderna har i allt högre grad börjat efterfråga mer 
flexibla och prismässigt rimliga lösningar. I takt med att dessa 
kontrakt löper ut är det Bolagets bedömning att en majoritet 
av kunderna efterfrågar lösningar baserade på öppna 
standarder. 

En attraktiv affärsmodell
Bolaget ser att utvecklingen går mot snabbt växande 
användargrupper för säkra digitala identiteter. Verisecs 
affärsmodell har skapats med utgångspunkt från denna 
insikt. Därför marknadsförs en obegränsad licens för 
grundkomponenten inom Bolagets autentiseringserbjudande, 
Freja ID.

Bolaget är svenskt
Efter Edward Snowdens avslöjanden om NSA, där amerikanska 
IT-säkerhetsföretag pekas ut som medhjälpare till NSA, 
upplever Bolaget att det har skett en förändring inom IT-
säkerhetsbranschen. Potentiella kunder i Europa har efter 
avslöjandena blivit mer försiktiga i valet av leverantörer 
och Verisec gör bedömningen att denna utveckling gynnar 
europeiska IT-säkerhetsföretag. Bolagets bedömning är 
även att svenska bolag generellt har ett gott renommé i IT-
säkerhetsbranschen globalt.
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STARK AUTENTISERING  - SÅ FUNGERAR DET

Den vanligaste metoden för  att  säkerställa  en digital  identitet  är  att  använda ett  användarnamn och ett  fast  lösenord. 
Tvåfaktorsautentisering med engångslösenord är  en metod för  stark autentisering där  användaren även behöver en 
inloggningsdosa,  kortläsare,  usb-sticka el ler  mobiltelefon för  att  kunna logga in,  v i lket  höjer  säkerheten väsentl igt.

AUTENTISERING ÄR DEN PROCESS SOM SÄKERSTÄLLER ANVÄNDARENS IDENTITET OCH BEKRÄFTAR ATT ANVÄNDAREN ÄR DEN 
VEDERBÖRANDE PÅSTÅR SIG VARA.   AUTENTISERING ANVÄNDS VID INLOGGNING TILL NÄTVERK OCH WEBBPLATSER OCH ÄVEN 
VID SIGNERING AV TRANSAKTIONER. 

NÅGOT DU HAR
(EX. MOBILTELEFON, INLOGGNINGSDOSA)

NÅGOT DU VET 
(EX. LÖSENORD, PINKOD)

ENGÅNGSLÖSENORD

1784UAG9A

PRODUKTUTBUD OCH TEKNIK
Digitala identiteter

Allt fler företag kommer till slutsatsen att fasta lösenord inte är tillräckligt säkra för att skydda en organisations tillgångar. Förutom 
bristande säkerhet och betungande administration, ger fasta lösenord begränsade möjligheter att hantera digitala identiteter och 
behörigheter. Följaktligen förväntas, som nämnts i marknadsavsnittet, affärsområdet Digitala identiteter uppvisa en hög tillväxttakt 
framöver. Verksamhetsområdet Digitala identiteter omsatte cirka 43,5 MSEK under verksamhetsåret 2013, motsvarande cirka 80 
procent av Bolagets nettoomsättning. Inom Digitala identiteter tillhandahåller Verisec ett flertal olika lösningar kring autentisering, 
identitetshantering, hosting av molntjänster, hantering av mobila och fysiska inloggningsenheter. 

Inom den egenutvecklade produktfamiljen Freja har Bolaget arbetat fram en konkurrenskraftig lösning på ett av de största 
problemen med informationssamhället: Hur ska man säkert hantera identitet, åtkomst och behörighet för ett stort antal 
användare utan att kostnaderna skenar?

Freja ID
Freja ID är en autentiseringsserver för att 
hantera identitets- och åtkomstkontroll. 
Freja ID gör det möjligt att hantera ett 
obegränsat antal användare, program 
och enheter till en fast kostnad. Systemet 
använder sig av tvåfaktorsautentisering 

(2FA) med engångslösenord och används idag av statliga 
organisationer, banker och företag över hela världen. Genom 
Freja IDs skalbarhet kan produkten implementeras för hela 
organisationer, e-handelskunder, spelare på en spelsajt eller 
för att ge medborgare tillgång till offentliga tjänster såsom 
deklaration, pension och allmänna försäkringar. Freja ID kan 
användas på områden där en smidig och kostnadseffektiv 
hantering för identitets- och åtkomstkontroll eftersträvas. 
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Freja Connect
Molninloggning är ett nytt område som 
växt fram de senaste åren. Freja Connect 
är en IdP (Identity Provider) som med 
hjälp av federering kopplar ihop företagets 

existerande interna inloggning med externa molntjänster. 
På så vis kan företaget kontrollera identiteter i molnet, öka 
säkerheten markant och ta bort problem som användarna 
får genom att behöva ha flera olika lösenord till olika system 
och/eller webbsidor. Användaren loggar in en gång och växlar 
sedan mellan olika webbtjänster utan att behöva logga in på 
varje enskild tjänst. 

Användaren surfar  t i l l  webbtjänsten,  t i l l 
exempel  ett  CRM-system, för  att  logga 
in.  När  användarnamnet matas in  märker 
webbtjänsten att  detta är  en federerad 
inloggning.

1

LOGIN

IDP

2 3

5 6 9 7

@

4 SAML2

www

5 SAML2

Webbtjänsten har  inga inloggnings-
uppgifter  om användaren utan en 
förfrågan skickas istället  t i l l  arbets- 
givarens IdP-server.  ( IdentityProvider) 

Användaren bekräftar  sin identitet 
med sin vanliga inloggningsmetod 
som används för  att  logga in  på 
arbetsgivarens nätverk;  lösenord, 
inloggningsdosa,  mobilapp el ler  vad som 
används i  organisationen. 

Arbetsgivarens IdP-server  skickar 
t i l lbaka ett  OK t i l l  webbtjänsten och 
användaren loggas in.  Denna bekräftelse 
skickas i  form av en så kallad SAML2-
bil jett .

När användaren surfar  t i l l  en annan 
webbtjänst  behövs ingen inloggning 
överhuvudtaget så länge det finns en 
gi lt ig SAML2-bil jett  och användaren 
loggas då in  automatiskt. 

FEDERERING MED SINGLE SIGN-ON - SÅ FUNGERAR DET

Freja SSP (Self-Service Portal)
Freja SSP är en tilläggsprodukt till Freja ID som 
består av en självserviceportal som möjliggör 
effektivare och billigare registrering av 
användarna vid implementering av ett system 
för tvåfaktorsautentisering. Detta är inte en 

fristående produkt utan säljs enbart tillsammans med Freja ID. 
Genom att använda Freja SSP kopplas användarens identitet 
till sin fysiska inloggningsenhet eller mobiltelefon.

FEDERERING INNEBÄR ATT EN DIGITAL IDENTITET SOM ÄR BETRODD I  EN VISS INSTANS KAN ÅTERANVÄNDAS I  EN ANNAN. I 
EXEMPLET UTGÅR VI  FRÅN ATT ARBETSGIVAREN ÄR DEN BETRODDA INSTANSEN MEN DET SKULLE OCKSÅ KUNNA VARA EN BANK 
ELLER MYNDIGHET.  
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Freja Mobile
Freja Mobile är en infrastruktur för 
mobilbaserad autentisering och 
transaktionssignering skapad för att ersätta 
fysiska inloggningsenheter som exempelvis 

bankdosor. I Freja Mobile ingår en autentiseringsserver 
som, i kombination med en mobilapp, kan användas för 
inloggning och transaktionssignering direkt från mobilen. 
Autentiseringen sker i en säker kanal, direkt till tjänsten 
som används, och eliminerar behovet för användaren att 
manuellt överföra ett lösenord eller engångskod från mobil 
till exempelvis den webbläsare transaktionen görs ifrån. 
Freja Mobile kan användas där fasta lösenord eller fysiska 
inloggningsenheter används, till exempel företagsnätverk, 
myndighetstjänster, e-handel, bank eller spel. Freja Mobile 
kan användas som en fristående applikation i kundens 
smartphone, eller som en integrerad komponent i en befintlig 
applikation. Freja Mobiles teknik kan också anpassas för att 
användas inom mobila betalningar online, i butiker och andra 
POS-sammanhang (Point of Sale).

Fysiska inloggningsenheter
Då Frejafamiljen är baserad på öppna standarder kan 
de kunder som önskar välja bland ett stort utbud av 
inloggningsenheter för att matcha behov med budget och 
säkerhetskrav. Verisec levererar enheterna som en del av en 
helhetslösning, tillsammans med Freja. Enheterna finns i form 
av olika dosor såsom enknappsdosor och tangentbordsdosor 
och kan individualiseras för respektive kund med avseende 
på färger och logotyp. Utöver de enheter som levereras som 
en del av Freja, programmerar och individanpassar Bolaget 
bankdosor för miljontals av Sveriges bankkunder. Bolaget 
bedömer att efterfrågan av fysiska inloggningsenheter 
kommer att minska på sikt.

FREJA MOBILE  - SÅ FUNGERAR DET

Vid inloggning eller signering av en 
händelse startas appen och en begäran 
om godkännande kommer upp på 
mobilskärmen. 

I appen kan användaren klart och tydligt 
se vad det är för aktivitet som skall 
godkännas.

Godkännandet görs i appen med hjälp 
av en personlig PIN-kod och användaren 
behöver alltså inte mata in något lösenord 
i webbläsaren. När allt är klart kommer en 
bekräftelse i appen. 

FREJA MOBILE SKAPAR SÄKRA INLOGGNINGAR OCH SIGNERINGAR MED HJÄLP AV 
EN SEPARAT KANAL MELLAN MOBILTELEFONEN OCH WEBBPLATSEN. DETTA GER EN 
HÖGRE SÄKERHETSNIVÅ SAMTIDIGT SOM DET UNDERLÄTTAR FÖR ANVÄNDAREN SOM 
SLIPPER HÅLLA REDA PÅ KRÅNGLIGA LÖSENORD.

STARTA TITTA SIGNERA
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Thales e-Security är en världsledande tillverkare av 
krypteringshårdvara, och Verisec är bolagets distributör i 
Norden och Baltikum med tillstånd att sälja i hela EMEA-
regionen. Nära 80 procent av världens elektroniska 
betaltransaktioner säkras för närvarande av Thales e-Securitys 
HSM-teknik (Hardware Security Module) . Verisec har lång 
erfarenhet av produkterna, olika installationsscenarier och en 
intern supportavdelning för hantering av driftsfrågor.

En HSM är den grundläggande komponenten i 
infrastrukturen för generering av krypteringsnycklar, säker 
informationslagring och transaktionssäkerhet.

Nätverkskryptering används för att skydda datatrafiken i IP-
nätverk och i punkt-till-punkt nätverkskommunikation. Bland 
kunder finns banker, myndigheter, betalningsförmedlare och 
företag som kräver högsta möjliga nivå kring sitt dataskydd.

KRYPTERING  - SÅ FUNGERAR DET

1
Hej! Här 
kommer 
brevet vi 
pratade 
om.

2
&/DKS/D-
K%23*DK
S?8

KRYPTERING

3

DEKRYPTERING

Hej! Här 
kommer 
brevet vi 
pratade 
om.

Inom IT-säkerhet används kryptografi  för  att  omvandla information t i l l  en form som gör den oanvändbar av någon annan än de 
behöriga användarna.  Information som har krypterats kan omvandlas t i l l  s in  ursprungliga,  användbara form av en auktoriserad 
användare,  genom att  dekryptera informationen med rätt  krypteringsnyckel.  Kryptering kan också bibehålla  dataintegritet  genom 
att  skapa digitala signaturer  vid överföring av data där  mottagaren kan kontrollera om uppgifterna har  ändrats sedan,  el ler  under, 
överföringen.  Kryptering används inom IT-säkerhet för  att  skydda information från obehörig el ler  oavsiktl ig spridning såväl 
medan informationen skickas som medan den lagras.

Verisec erbjuder ett omfattande produktutbud inom hårdvarukryptering. Hårdvarukryptering har två huvudsakliga funktioner – att 
krypteringskomponenterna är fysiskt skyddade från manipulation samt att hantera de avancerade matematiska beräkningar som 
ett kryptografiskt skydd innebär. Användningsområden för hårdvarukryptering är exempelvis bankomater, nätverkskommunikation, 
betalterminaler, kortutfärdande och aktiehandel. Verksamhetsområdet Informationssäkerhet omsatte cirka 11 miljoner kronor under 
verksamhetsåret 2013, motsvarande cirka 20 procent av Bolagets nettoomsättning.

Informationssäkerhet 
Hårdvarukryptering
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Chiave
Verisecs lösning för en hög och förenklad säkerhet kring 
dessa viktiga krypteringsnycklar består av produktfamiljen 
Chiave. Chiave är en nyckelhanteringslösning byggd för att 
stödja de vanliga nyckeltyperna inom exempelvis en bank 
eller en betalningsförmedlare. Med Chiave kan nycklar skapas, 
lagras, importeras och exporteras, med en mycket hög nivå av 
säkerhet. Chiave håller automatiskt ordning på alla de policys 
och ceremonier som styr generering, lagring och distribution 
av de kryptografiska nycklarna. Genom att centralisera och 
automatisera processer som tidigare varit manuella, reducerar 
Chiave den mänskliga riskfaktorn och gör det säkrare och 
enklare att hantera nycklar i stora volymer. Chiave är därför 
en lösning för banker och betalningsleverantörer. Nya 
regelverk och föreskrifter ställer allt större krav på banker och 
betalningsförmedlare att använda kryptering för att skydda 
data och autentisera användare och enheter. Chiave avlastar 
inte bara stora delar av de säkerhetsmässiga utmaningarna, 
systemet gör det också möjligt att spara in på kostnaderna för 
revision kring regelefterlevnad.

Chiave RA
I takt med att smarta kort får allt större spridning och 
fler användningsområden, uppstår också ett behov av att 
enkelt kunna programmera de smarta korten med unika 
krypteringsnycklar och certifikat – utan att tumma på 
säkerheten. Chiave RA är skapad för att generera dessa 
nycklar och certifikat. Chiave RA används i fall där så kallade 
PKI-certifikat (Public Key Infrastructure) ska läggas på smarta 
kort, eller andra enheter, i stor skala. Kunderna är medelstora 
till stora banker och andra organisationer, vilka ger ut 
individualiserade enheter i stor skala. Exempelvis används 
Chiave RA på betalkort med tillägg av certifikat för möjlighet 
att kunna identifiera användare och signera transaktioner. 

Chiave POS
Chiave POS är ett system för att hantera personalisering av 
betalterminaler. Systemet innehåller verktyg för en säker 
och centraliserad hantering av krypteringsnycklar och 
annan känslig data som används i processen. Chiave POS 
underlättar regelefterlevnad och höjer säkerheten. Chiave POS 
effektiviserar arbetsflödet och kan därmed spara betydande 
resurser för betalningsförmedlaren. Chiave POS medför också 
att risken för mänskliga fel minimeras och därmed också 
risken för säkerhetsbrister och stopp i betalflödet.

Inom Nyckelhantering tillhandahåller Verisec en egenutvecklad lösning för krypteringsnycklar. En krypteringsnyckel är kärnan i 
all IT-säkerhet som bygger på kryptering. Precis som för nycklar i den fysiska världen spelar det ingen roll hur starkt skyddet är 
runtomkring om nyckeln hamnar i orätta händer. Kryptografiska nycklar har en central roll i att säkra betalningar och transaktioner 
inom bland annat detaljhandeln, e-handeln och internetbankernas verksamhet. Exempel på var det finns krypteringsnycklar är i 
kreditkortsterminaler, bankomater och EMV-chip (chippet som sitter på framsidan av betalkort). Traditionellt sett har krypteringsnycklar 
hanterats manuellt, vilket är en resurskrävande, dyr process där den mänskliga faktorn innebär en överhängande risk för misstag. 

Informationssäkerhet 
Nyckelhantering
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ORGANISATION
Operativ organisation
Medarbetarnas kompetens är viktig för Verisecs utveckling. 
Bolaget lägger därför stor vikt vid kompetensutveckling. 
Medelantalet anställda under räkenskapsåret 2013 var 34, 
varav 21 män och 13 kvinnor. Genomsnittligt antal anställda 
under perioden 1 januari 2014 till 30 september 2014 var 
36, varav 23 män och 13 kvinnor. Antalet anställda den 30 
september 2014 var 40.

SOCIALT ANSVAR (CSR)
Global compact
Verisec medverkar i FN:s Global Compact – ett strategiskt 
initiativ för företag som genom sin medverkan har åtagit 
sig att anpassa sin verksamhet och sina strategier efter tio 
principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och 
antikorruption.

Övrigt
Verisec arbetar aktivt med socialt ansvarstagande och strävar 
alltid efter att lämna bestående bidrag till de områden Bolaget 
finns representerade i. Primärt ligger fokus på att hjälpa unga 
och utsatta i samhället. Verisec stödjer kontinuerligt olika 
organisationer, men gör även speciella insatser då behoven 
uppstår. Exempelvis riktades en särskild hjälpinsats till Serbien 
under sommaren 2014 efter att landet drabbats av de värsta 

översvämningarna på många år. Insatsen bestod i att bidra 
till återuppbyggnad av skolor och daghem. De organisationer 
Bolaget i övrigt stöder under 2014 är:

•  Unicef
•  The MNDA Association (England)
•  Center for the protection of infants, children and youth (i 

Belgrad)

MILJÖPOLICY
Verisec är övertygade om att miljöhänsyn och kontinuerligt 
förbättringsarbete för en hållbar utveckling är en 
nödvändighet för att kunderna ska kunna uppnå sina 
långsiktiga affärsstrategier. Bolaget arbetar aktivt med att 
minska belastningen på miljön vilket bland annat innebär:

JAKUB MISSUNA
CFO

KRISTOFER VON BEETZEN
VP MARKETING

ANDERS HENRIKSON
SVP GLOBAL SALES

DRAGOLJUB NESIC
SVP STRATEGY & 

BUSINESS DEVELOPMENT

TONY BUSS
CTO

JOHAN HENRIKSON
CEO

Ledningsgruppen i Verisec utgörs av sex personer. 
Ledningsgruppens främsta funktion är kontroll, styrning och 
delegering av ansvar.

I organisationsschemat nedan framgår Verisecs operativa 
struktur. Organisationsplanen visar Bolagets avdelningar och 
ledande befattningshavare och illustrerar inte samtliga order- 
och beslutsvägar.
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•  Att alltid ta med hela produktlivscykeln i beräkningarna
• Att alltid hjälpa partners att införa miljövård som 

motsvarar Verisecs egen
•  Kontinuerliga förbättringar

Miljöengagemanget är integrerat i hela verksamheten och 
förbättras kontinuerligt. Framförallt arbetar Bolaget med att:

•  Formulera, kommunicera och följa upp specifika och 
tydligt definierade mål

• Involvera alla våra anställda i förbättringsarbetet
•  Effektiv resursanvändning

Verisec är uppmärksamma på hela produktlivscykeln och 
jobbar löpande med att:

•  Minimera konsumtion av energi och råmaterial
• Minimera förekomsten av sopor och avfallsprodukter samt 

förenkla avfallshanteringen
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varit mellan 50 och 85 procent med positiva rörelsemarginaler 
(EBIT) om mellan 1 och 27 procent. 

Ej reviderade siffror baserade på Bolagets interna rapportering.

2002
VERISEC STARTAR SIN VERKSAMHET
OCH FLYTTAR IN I LOKALER I 
GAMLA STAN

2004
LOGISTIKSYSTEMET ATHENA SKAPAS FÖR 
ATT HANTERA VÄXANDE VOLYMER

2005
BOLAGET PASSERAR EN MILJON 

LEVERERADE DOSOR

2006
VERISEC STARTAR EN UTVECKLINGS-
AVDELNING FÖR EGNA PRODUKTER

2007
PINELOPE, EN APPLIKATION FÖR 

PIN-HANTERING, LANSERAS

2008
EN INTERNATIONELL EXPANSION TAR 
FART I BLAND ANNAT STORBRITANNIEN

2009
BOLAGET PASSERAR FEM MILJONER 

LEVERERADE BANKDOSOR

2010
VERISEC NOMINERAS FÖR FÖRSTA 
GÅNGEN TILL DI-GASELL

2011
VERISEC NOMINERAS FÖR ANDRA 

GÅNGEN TILL DI-GASELL

2011
BOLAGET VINNER UPPHANDLINGEN FÖR 
INLOGGNINGSLÖSNING TILL LONDONS 
KOMMUNALA FÖRVALTNING

2012
VERISEC LABS STARTAR I BELGRAD

2013
DET NYA LOGISTIKCENTRET ÖPPNAR I 
UPPLANDS VÄSBY

2003
SWEDBANK BLIR FÖRSTA KUNDEN 

BLAND DE SVENSKA STORBANKERNA

5 6 9 7

2014
VERISEC ANSÖKER OM NOTERING 

PÅ NASDAQ FIRST NORTH

BOLAGSHISTORIK

FINANSIELL HISTORIK
Verisec har mellan åren 2002 och 2013 uppvisat en 
genomsnittlig femårig omsättningstillväxt om mellan 16 och 
30 procent. Bolagets bruttomarginaler har under perioden 
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FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

EGET KAPITAL, SKULDER OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

BOLAGSSTYRNING

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
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FINANSIELL UTVECKLING I 
SAMMANDRAG

Den finansiella informationen som redovisas nedan har hämtats från Verisecs reviderade koncernredovisning avseende 
2012 och 2013 och har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten för perioden 1 januari 2014 till 30 september 2014 
är översiktligt granskad av Bolagets revisor. Utöver den reviderade koncernredovisningen och den översiktligt granskade 
delårsrapporten har ingen annan information varit föremål för revisorns granskning.

1. Informationen är hämtad från Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2014, som har översiktligt granskats av Bolagets revisorer.

Översiktligt 
granskad K3

K31 Reviderad 
K3

Reviderad 
K3

Koncernens resultaträkning i 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2012-01-01

sammandrag  (tkr) 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31 2012-12-31

Nettoomsättning 34 996 35 237 54 532 40 373 

Aktiverade intäkter 3 706 938 1 320 -

Förändring pågående arbete och övriga intäkter -410 724 1 424 

Rörelsens intäkter 38 292 36 898 57 276 40 373 

Kostnad sålda tjänster -12 222 -8 487 -13 991 -11 560 

Övriga externa kostnader -9 746 -10 776 -14 784 -8 285 

Personalkostnader -14 064 -12 710 -17 707 -13 564 

Av- och nedskrivning av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

-1 047 -796 -1 048 -567 

Rörelsens kostnader -37 079 -32 768 -47 529 -33 975 

Rörelseresultat 1 213 4 130 9 747 6 398 

Finansiella intäkter 252 0 102 11 

Finansiella kostnader -17 -175 -260 -237 

Finansnetto 235 -175 -158 -226 

Resultat efter finansiella poster 1 447 3 956 9 589 6 173 

Koncernbidrag 0 0 -7 357 0 

Skatt -411 -1 636 -591 -1 684 

Periodens resultat 1 036 2 320 1 641 4 488 
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Balansräkning i sammandrag för Koncernen 
(tkr)

2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31 2012-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 4 324 866 1 188 0 

Materiella anläggningstillgångar 1 577 11 944 1 897 9 756 

Finansiella anläggningstillgångar - - - -

Summa anläggningstillgångar 5 901 12 810 3 085 9 756 

Varulager 580 389 465 781 

Kundfordringar 5 174 10 630 13 573 14 278 

Kassa och bank 4 037 652 12 282 2 411 

Övriga omsättningstillgångar 14 997 14 239 14 116 5 291 

Summa omsättningstillgångar 24 788 25 910 40 435 22 760 

Summa tillgångar 30 689 38 720 43 520 32 516 

Summa eget kapital (tkr) 7 601 7 390 6 763 7 448 

Uppskjuten skatteskuld 1 335 1 531 1 599 1 633 

Långfristiga skulder - 4 040 - 5 000 

Skulder till kreditinstitut 910 1 038 - 2 000 

Kortfristiga skulder 5 565 10 940 15 006 7 154 

Fakturerad ej upparbetad intäkt 15 278 13 781 20 153 9 282 

Summa eget kapital och skulder 30 689 38 720 43 520 32 516 

Kassaflödesanalys i sammandrag för Koncernen 
(tkr)

jan - sept 2014 jan - sept 2013 2013 2012

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 042 3 491 17 667 8 269 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 883 -3 777 2 112 -9 780 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 910 -2 501 -9 936 2 500 

Summa kassaflöde -9 015 -2 787 9 843 989 

Likvida medel vid periodens början 12 282 2 411 2 411 1 423 

Kursdifferens i likvida medel -141 -9 28 -2 

Likvida medel vid periodens slut 3 126 -385 12 282 2 411 
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Nyckeltal för Koncernen 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2012-01-01

2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31 2012-12-31

Intäktsförändring, % 4% - 42% 21%

Rörelsemarginal, % 3% 11% 17% 16%

Vinstmarginal, % 3% 6% 3% 11%

Soliditet, % 25% 19% 16% 23%

Omsättning per anställd, tkr 1 064 1 054 1 685 1 755 

Medelantal anställda 36 35 34 23

Antal aktier per 30/09/2014 3 200 3 200 3 200 3 200

Utdelning per aktie justerat, kr 0 0 0,8 0,8

Vinst per aktie justerat, kr 0,3 0,7 0,5 1,4

Eget kapital per aktie justerat, kr 2,4 2,3 2,1 2,3

Aquitaine Properties AB (org.nr. 556904-2236)

Under räkenskapsåren 2012 och 2013 ingick fastighetsbolaget Aquitaine Properties AB (org.nr. 556904-2236) i 
koncernräkenskaperna. Den 31 december 2013 avyttrades Aquitaine Properties AB och Verisec hyr sedan den 1 juni 2013 
fastigheten till en månadskostnad om 110 tkr per månad. Aquitaine Properties AB:s påverkan på koncernens resultaträkning 
redovisas nedan.

2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2012-01-01

2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31 2012-12-31

Rörelsekostnader - -2 671 -2 793 -324

Av- och nedskrivning av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

- -306 -357 -65

Finansiella kostnader - -117 -158 -55

Definitioner av nyckeltal

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till periodens omsättning.

Vinstmarginal
Periodens resultat i förhållande till periodens omsättning.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen 

Omsättning per anställd
Nettoomsättning i förhållande till genomsnittligt antal 
anställda.

Vinst per aktie
Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie
Eget kapital i förhållande till genomsnittligt antal aktier.
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KOMMENTARER TILL DEN 
FINANSIELLA UTVECKLINGEN  

JAN-SEPT 2014 I JÄMFÖRELSE MED JAN-SEPT 
2013
Nettoomsättningen under de tre första kvartalen 2014 
minskade med 0,7 procent jämfört med motsvarande 
period föregående år och uppgick till 35,0 (35,2) miljoner 
kronor. Omsättningsminskningen beror främst av att ett 
flertal affärer ingicks under 2013 och att Bolaget i starten av 
2014 haft ett lager av personaliserade inloggningsenheter 
som löpande levererats till kunder inom ramen för 
affärsområdet Digitala identiteter. Intäkterna från hanteringen 
av inloggningsenheterna upptas till 80 procent när de 
personaliseras och till 20 procent när de levereras till kund.

Rörelsens intäkter steg under perioden 2014 jämfört med 
föregående år och uppgick till 38,3 (36,9) miljoner kronor. 
Förbättringen beror främst på aktiverade kostnader för 
produktutveckling. 

Verisecs rörelseresultat efter av- och nedskrivningar minskade 
från 4,1 till 1,2 miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick 
till 3,2 procent, jämfört med 11,2 procent under motsvarande 
period 2013. Marginalförsämringen förklaras av ökning av 
personalkostnader och kostnad sålda varor och tjänster.

Nettomarginalen för de första tre kvartalen 2014 uppgick till 
2,7 procent, vilket är en minskning från motsvarande period 
under 2013 då nettomarginalen uppgick till 6,3 procent. 
Nettoresultat för perioden 2014 uppgick till 1,0 miljoner kronor 
jämfört med 2,3 miljoner kronor föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring 
av rörelsekapital uppgick till -6,0 miljoner kronor jämfört 
med 3,5 miljoner kronor föregående år. Förändringen 
berodde främst på en stor minskning av fordringar under 
januari till september 2014. Kassaflödet från investeringar 
uppgick till -3,9 (-3,8) miljoner kronor. Kassaflödet från 

Nedanstående information bör läsas i anslutning till ”Finansiell utveckling i sammandrag” samt Verisecs reviderade 
koncernräkenskaper och översiktligt granskade delårsrapporter med tillhörande noter på annan plats i detta Prospekt.

finansieringsverksamheten uppgick till 0,9 (-2,5) miljoner 
kronor. Periodens kassaflöde uppgick till -9,0 (-2,8) miljoner 
kronor.
 
2013 I JÄMFÖRELSE MED 2012
Rörelsens intäkter ökade under 2013 från 40,4 miljoner 
kronor 2012 till 57,3 miljoner kronor 2013, vilket motsvarar 
en ökning med 42 procent. Intäktsökningen är hänförlig till 
en ökad aktivitet hos Bolagets kunder och stora leveranser 
av inloggningsenheter som Bolaget hanterat och intäktsfört. 
Ökningen består även av övergången till redovisningsprincipen 
K3 som påverkat resultatet positivt genom aktiverade 
produktutveckling om 1,3 miljoner kronor samt en positiv 
förändring av pågående produktutveckling om 1,0 miljoner 
kronor. Omsättning per anställd uppgick till 1,7 miljoner 
kronor (1,8) miljoner kronor.

Verisecs största kostnadspost är personalkostnader vilken 
under 2013 uppgick till 17,7 miljoner kronor jämfört med 13,6 
miljoner kronor under 2012. Den ökade personalkostnaden 
är bland annat hänförlig till Bolagets satsning på 
utvecklingsavdelningen, Verisec Labs, i Belgrad, Serbien. 

Verisecs rörelseresultat ökade med 52,3 procent och uppgick 
till 9,7 (6,4) miljoner kronor. Rörelsemarginalen förbättrades 
från 15,8 till 17,0 procent. 

Nettoresultatet uppgick till 1,6 (4,5) miljoner kronor, 
motsvarande en nettomarginal om 2,9 procent (11,1 procent). 
Minskningen av nettoresultat förklaras främst av ett lämnat 
koncernbidrag om 7,4 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring 
av rörelsekapital uppgick till 17,7 miljoner kronor jämfört 
med 8,3 miljoner kronor föregående år. Kassaflödet från 
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investeringar uppgick till 2,1 (-9,8) miljoner kronor och avsåg 
bland annat avyttringen av Aquitaine Properties AB samt 
investeringar i produktutveckling och datorutrustning.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -9,9 
(2,5) miljoner kronor och avsåg i allt väsentligt låneverksamhet 
i koncernen. Periodens kassaflöde uppgick till 9,8 (1,0) miljoner 
kronor under 2013. Den stora differensen är främst hänförlig 
till att Aquitaine Properties AB under 2012 förvärvade 
och utvecklade en fastighet vilket innebar en negativ 
kassaflödespåverkan. Aquitaine Properties AB avyttrades 
under 2013 vilket medförde en positiv kassaflödespåverkan.

Antalet anställda uppgick i genomsnitt till 34 (23).

EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING
Kassa och bank uppgick per 30 september 2014 till 
4,0 miljoner kronor. Verisec hade per samma datum 
räntebärande skulder om 0,9 miljoner kronor och utgjordes 
av Bolagets kreditfacilitet. Verisecs egna kapital uppgick per 
30 september 2014 till 7,6 miljoner kronor, varav 5,3 miljoner 
kronor var bundet eget kapital. Bolagets finansiella nettokassa 
(kassabank - räntebärande skulder) uppgick per 30 september 
2014 till 3,1 miljoner kronor. 

Kassa och bank uppgick per 31 december 2013 till 12,3 
miljoner kronor. Verisec hade per samma datum inga 
räntebärande skulder. Verisecs egna kapital uppgick per 31 
december 2013 till 6,8 miljoner kronor, varav 4,9 miljoner 
kronor var bundet kapital. Bolagets finansiella nettokassa 
uppgick per 31 december 2013 till 12,3 miljoner kronor. 

Verisec hade per den 31 december 2013 en generell borgen 
om 3,98 miljoner kronor, såsom för egen skuld, till SEB för 
fullgörandet av koncernbolaget Aquitaine Properties AB:s 
förpliktelser gentemot SEB. Detta borgensåtagande har 
upphört per den 29 september 2014.

SÄSONGSVARIATIONER
Verisec uppvisar säsongsvariationer i resultatet då större 
delen av Bolagets nya kontrakt ingås och leveranser inkommer 
under det fjärde och första kvartalet, varför dessa ofta är 
de intäktsmässigt starkaste kvartalen. Bolaget har intäkter 
avseende hantering av inloggningsenheter och eftersom 
det finns en fördröjning mellan tjänstens utförande och 
leverans till kunden matchas intäkterna mot kostnaderna. 
För närvarande intäktsförs 80 procent när personaliseringen 
sker och 20 procent då inloggningsenheterna levereras 

till kunden. Detta skapar variationer i säsong och mellan 
räkenskapsår eftersom leveranserna inte sker jämt fördelat 
över räkenskapsåret. Intäktsförda inloggningsenheter kan 
också lagerföras över räkenskapsår. Ovan medför att det kan 
uppstå säsongsvariationer i försäljning, resultat och företagets 
finansiella situation.
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EGET KAPITAL, SKULDER OCH 
ANNAN FINANSIELL INFORMATION  

EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING
Nedan redovisas Verisecs kapitalisering per den 30 september 
2014. För redogörelse av Verisecs kassaflöden, se ”Finansiell 
utveckling i sammandrag” samt ”Kommentarer till den 
finansiella utvecklingen”.

Mkr 2014-09-30

Kortfristiga räntebärande skulder  

Mot borgen -

Mot säkerhet 0,91

Blancokrediter -

Summa kortfristiga räntebärande skulder 0,91

 

Långfristiga räntebärande skulder

Mot borgen -

Mot säkerhet -

Blancokrediter -

Summa långfristiga räntebärande skulder 0,00

 

Eget kapital

Aktiekapital 0,50

Reservfond 4,75

Andra reserver 2,35

Summa eget kapital 7,60

   

Mkr 2014-09-30

(A) Kassa 4,04

(B) Andra likvida medel -

(C) Lätt realiserbara värdepapper -

(D) Summa likviditet (A)+(B)+(C) 4,04

 

(E) Kortfristiga fordringar 16,84

(F) Kortfristiga bankskulder 0,91

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder -
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REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITALET OCH 
KAPITALBEHOV
Bolaget har tillräckligt rörelsekapital för dess aktuella behov 
under den kommande tolvmånadersperioden. Bolaget har 
en nettoskuldsättning om -14,4 miljoner kronor, per 30 
september 2014, samt tillgång till kreditfaciliteter om maximalt 
3,0 miljoner kronor. Den emissionslikvid som inkommer i 
samband med Erbjudandet kommer ytterligare att förstärka 
Bolagets soliditet och möjliggöra fortsatt expansion.

Den löpande verksamheten har under 2012, 2013 och det 
tredje kvartalet 2014 varit kassaflödespositiv. Verisec har 
under 2013 lämnat koncernbidrag om cirka 7,4 miljoner 
kronor samt en utdelning om 2,6 miljoner kronor och under 
2012 lämnat koncernbidrag om cirka 0,5 miljoner kronor 
samt en utdelning om 2,5 miljoner kronor. Bolaget har vidare 
en kontokredit hos SEB som uppgår till 3,0 miljoner kronor 
varav 0,9 miljoner kronor utnyttjades per den 30 september 
2014. Som säkerhet för denna kreditfacilitet har Bolaget ställt 
företagsinteckningar om 3,0 miljoner kronor. Bolaget hade vid 
utgången av det tredje kvartalet 2014 räntebärande skulder 
om 0,9 miljoner kronor och likvida medel om 4,0 miljoner 
kronor. 

Verisecs behov av rörelsekapital är främst kopplat till Bolagets 
tillväxt, operativa kassaflöden och kapitalbindning. Bolagets 
kapitalbindning utgörs i all väsentlighet av personalkostnader 
med utbetalning av löner i genomsnitt 30 dagar i efterskott, 
lokalhyra med utbetalning en till tre månader i förskott, 
leverantörsskulder som förfaller till betalning mellan 10 till 60 
dagar i efterskott samt kundfordringar med mellan 30 till 60 
dagars kredittid.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Bolaget har per den 30 september 2014 immateriella 
anläggningstillgångar uppgående till cirka 4,3 miljoner kronor. 
Avskrivningstid på dessa immateriella anläggningstillgångar är 
5 år.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Bolaget bedriver en omfattande forskning och utveckling i 
egen regi. Idag sysselsätts 20 anställda inom forskning och 
utveckling. Under 2012 och 2013 har totala forsknings- och 
utvecklingskostnaderna uppgått till 3,1 respektive 3,8 miljoner 
kronor. Under perioden 1 januari – 30 september 2014 
uppgick totala forsknings- och utvecklingskostnaderna till 2,7 
miljoner kronor. 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Bolagets materiella anläggningstillgångar utgörs av inventarier, 
verktyg och installationer hänförliga till verksamheten. Per 
den 30 september 2014 uppgick värdet av dessa till 1,6 
miljoner kronor. Inga inteckningar eller liknande belastningar 
finns på dessa anläggningar. Bedömd avskrivningstid för 
materiella anläggningstillgångar är 3 år för IT-utrustning och 
5 år för inventarier. Inga eventuella miljöfaktorer bedöms 
kunna påverka Bolagets användande av de materiella 
anläggningstillgångarna.

INVESTERINGAR
Verisecs huvudsakliga investeringar utgörs av investeringar 
i produktutveckling, inventarier och IT-utrustning samt 
investeringar för etablering på nya marknader. Under de 
första nio månaderna 2014 uppgick Bolagets kassaflöde 
från investeringsverksamheten -3,9 miljoner kronor och 
under de första nio månaderna 2013 uppgick motsvarande 

(H) Andra kortfristiga skulder 5,57

(I) Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 6,48

 

(J) Netto kortfristiga skulder (I)-(E)-(D) -14,40

 

(K) Långfristiga banklån -

(L) Emitterade obligationer -

(M) Andra långfristiga lån -

(N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M) -

 

(O) Nettoskuldsättning (J)+(N) -14,40
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kassaflöde till -3,8 miljoner kronor. Bolagets huvudsakliga 
pågående investeringar utgörs av Verisecs satsning på 
löpande produktutveckling via det serbiska dotterbolaget 
Verisec Labs Doo samt fortsatta satsningar på Bolagets 
internationella expansion. Under 2013 uppgick kassaflödet 
från investeringsverksamheten till 2,1 miljoner kronor och 
avsåg främst avyttringen av dotterbolaget Aquitaine Properties 
AB samt förvärv av materiella anläggningstillgångar. Under 
2012 uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten 
till -9,8 miljoner kronor och avsåg främst investeringar i 
fastighetsbolaget Aquitaine Properties AB.

Bolagets målsättning är att investera cirka 20 procent 
av kapitaltillskottet i nyemissionen i produktutveckling, 
motsvarande cirka 6 miljoner kronor vid full anslutning till 
Erbjudandet. Detta åtagande är utöver vad som är normalt 
för den löpande verksamheten och storleken kommer att 
anpassas till det kapitaltillskott nyemissionen ger. Utöver 
denna satsning bedömer Bolaget att befintliga och kommande 
investeringsbehov kommer att kunna finansieras genom 
internt genererade medel och kassa.

TENDENSER OCH VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR
Verisec etablerades på marknaden för IT-säkerhet 2002 
när verksamheten startade och har sedan dess uppvisat 
en hög omsättningstillväxt. Bolaget förväntas uppvisa en 
god försäljningsutveckling genom vidare etablering på nya 
marknader och förstärkning av försäljningsorganisationen 
på befintliga marknader. Allt fler tjänster blir digitala vilket 
innebär ett ökat behov av säkra och användarvänliga digitala 
identiteter. Samtidigt har mobila enheter såsom smartphones 
och surfplattor, blivit allt viktigare verktyg i hur vi tar del av 
digitala tjänster, både avseende distributionen av tjänsterna 
och med avseende på de mobila enheterna som bärare av 
digitala identiteteter. I takt med att information blir mer 
tillgänglig i digitalt format ökar samtidigt exponeringen för 
elektronisk brottslighet. Två tydliga trender för att möta 
denna utveckling är dels ökad kryptering och dels en övergång 
från fasta lösenord till säkrare metoder för att verifiera en 
användares identitet. Detta är omständigheter som väntas 
stärka Verisecs marknadsförutsättningar framöver.

Inga övriga kända uppgifter finns rörande potentiella 
förändringar, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha 
en väsentlig inverkan på Verisecs affärsutsikter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DEN 30 
SEPTEMBER 2014 
Extra bolagsstämman i Bolaget den 20 november 2014 
beslutade att emittera högst 833 333 aktier i syfte att 
genomföra Erbjudandet. I samband med detta har styrelsen 
beslutat att ansöka om notering på Nasdaq First North. 

Bolaget hade per den 30 september 2014 ett utestående 
lån om 7,6 miljoner kronor till Marquay Invest AB hänförlig 
till avyttringen av dotterbolaget Aquitaine Properties AB. 
Marquay Invest AB kommer att reglera lånet före utgången av 
november 2014. 

Verisec tecknade den 30 oktober 2014 avtal med FOREX 
Bank AB om outsourcing av FOREX Banks ID-infrastruktur 
till Verisec. Avtalet sträcker sig inledningsvis över tre år och 
innefattar Freja ID, Freja Connect, Freja Mobile, Freja SSP samt 
hantering av mobilt BankID och fysiska inloggningsdosor för 
FOREX Banks AB kunder.
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Dragoljub Nesic 
Styrelseordförande

STYRELSE, LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE OCH 
REVISOR

BOLAGETS STYRELSE
Enligt Verisecs bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Verisecs styrelse består för närvarande av 
sex styrelseledamöter, utan suppleanter. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Nedan 
angivna innehav av aktier för respektive person avser situationen per dagen för detta Prospekt.

Född 1969. Styrelseordförande sedan september 2014, 
styrelseledamot sedan 2011. 22 års erfarenhet av analys, 
design och utveckling av datasystem samt marknadsföring 
och affärsutveckling av IT-säkerhetssystem. Har som konsult 
inom e-autentisering jobbat med (och rest till) kunder på 
alla kontinenter utom Sydamerika och Antarktis. Tidigare 
anställd som konsult på IBM Svenska AB, utvecklingschef på 
Entegrity Solutions, egenföretagare samt marknadsförings- 
och konsultservicesansvarig vid Thales e-Security i England. 
Diplomerad civilingenjör inom data vid Universitetet i Belgrad. 
MBA från Warwick Business School.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine 
Holding AB och dess dotterbolag. Styrelseledamot i Crestina 
AB. Innehavare av den enskilda firman SICNE. Uppdrag som 
styrelseledamot i bolag inom Veriseckoncernen.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Uppdrag som 
styrelseledamot i White City Capital AB. Styrelseledamot och 
Head of Custumer Services i Thales e-Security.

Aktieinnehav: Äger indirekt, genom Aquitaine Holding AB, 9,0 
procent av Marquay Invest AB, som i sin tur äger 100 procent 
av Verisec.
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Född: 1975. Styrelseledamot sedan 2001. Mångårig erfarenhet 
av IT och IT-säkerhet med fokus på nätverk, design och 
implementering av säkerhetsinfrastruktur åt flera stora 
noterade bolag, i Sverige och internationellt. Tidigare anställd 
som Communications Specialist på WM-Data och IT-säkerhets- 
specialist på Protect Data AB. Grundare och IT-chef på Verisec 
sedan 2002.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine 
Holding AB och dess dotterbolag. Styrelseledamot i 

Tokenservice AB. VD och styrelseledamot Tony Buss AB samt 
innehavare av den enskilda firman TF Datorservice. Uppdrag 
som styrelseledamot i bolag inom Veriseckoncernen.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Uppdrag som 
styrelseledamot i White City Capital AB.

Aktieinnehav: Äger indirekt, genom Aquitaine Holding AB,  
22,75 procent av Marquay Invest AB, som i sin tur äger 100 
procent av Verisec.

Tony Buss
Styrelseledamot

Född: 1972. Styrelseledamot sedan 2001. 15 års erfarenhet 
av IT-säkerhetsförsäljning. Arbetade tidigare som Key 
Account Manager - indirekt försäljning på Protect Data 
AB. Grundare av Verisec AB. Även grundare av Jetware AB 
(flygplansuthyrningsverksamhet) och Flightecademy Sweden 
AB (online flygutbildning). Jur.kand. vid Stockholms universitet. 
Specialiserad på kommersiell avtalsrätt och internationell 
privaträtt.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine 
Holding AB och dess dotterbolag. VD och styrelseledamot i 
Ellacarl AB, Styrelseordförande i Aktiebolaget Våmfjärden. 

Anders Henrikson
Styrelseledamot

Styrelseledamot i Tokenservice AB, samt styrelsesuppleant i 
Ludice AB. Uppdrag som styrelseledamot i Holding Point AB 
och dess dotterbolag. Uppdrag som styrelseledamot i bolag 
inom Veriseckoncernen.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Uppdrag som 
styrelseledamot i White City Capital AB. Styrelseledamot i 
Ubicademy AB samt bolagsman i Collatum HB. 

Aktieinnehav: Äger indirekt, genom Aquitaine Holding AB,  
22,75 procent av Marquay Invest AB, som i sin tur äger 100 
procent av Verisec.
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Född: 1969. Styrelseledamot sedan 2001. Mångårig erfarenhet 
av IT-säkerhet samt försäljning och marknadsföring av IT-
baserade produkter och system. Tidigare anställd som Key 
Account Manager på Cognos och Försäljningschef på Protect 
Data AB. Grundare av och VD för Verisec AB sedan 2002. 
Diplomerad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm 
med inriktning ekonomisk analys och styrning. Parallella 
studier i psykologi och kriminologi vid Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseordförande och 
verkställande direktör i Aquitaine Holding AB och dess 
dotterbolag. Styrelseordförande och VD i Tokenservice AB. 
VD och styrelseledamot i Ludice AB samt styrelsesuppleant 
i Ellacarl AB. Uppdrag som styrelsesuppleant i Holding Point 
AB och dess dotterbolag. Uppdrag som styrelseordförande 

Johan Henrikson
Styrelseledamot

och verkställande direktör i bolag inom Veriseckoncernen. 
Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen 
samt ledamot i Barn och Ungdomsnämnden, Sigtuna 
kommun. Ordförande i Skörsta Samfällighetsförening.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande 
i Verisec AB 2002-2014, uppdrag som styrelseordförande 
och verkställande direktör i White City Capital AB. 
Styrelsesuppleant i Ubicademy AB samt bolagsman i Collatum 
Handelsbolag. 

Aktieinnehav: Äger indirekt, genom Aquitaine Holding AB,  
22,75 procent av Marquay Invest AB, som i sin tur äger 100 
procent av Verisec.

Jakub Missuna
Styrelseledamot

Född: 1972. Styrelseledamot sedan 2000. M.Sc från 
ekonomlinjen, Stockholms Universitet samt Jur.kand., 
Stockholms Universitet. Grundare och CFO på Verisec sedan 
2002.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine 
Holding AB och dess dotterbolag. Styrelseledamot i 
Tokenservice AB, Ad Din International AB, samt bolag inom 
koncernen Cortinata Capital AB. Styrelsesuppleant i Skogsborn 
Invest AB och Tony Buss AB. Uppdrag som styrelseledamot i 
bolag inom Veriseckoncernen.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Uppdrag som 
styrelseledamot i White City Capital AB. Styrelseledamot i 
Crestina AB och MyReligion AB, Styrelsesuppleant i Recontin 
AB samt bolagsman i Collatum Handelsbolag. 

Aktieinnehav: Äger indirekt, genom Aquitaine Holding AB,  
22,75 procent av Marquay Invest AB, som i sin tur äger 100 
procent av Verisec.
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Martin Skånberg
Styrelseledamot

Född: 1968. Styrelseledamot sedan 2014. Civilekonom 
från Handelshögskolan i Stockholm. Bred och mångårig 
erfarenhet av finansiell bolags- och aktieanalys i egenskap av 
direkt portföljförvaltningsansvar med över 40 miljarder SEK 
i tillgångar. Fondförvaltare av europeiska aktiefonder och 
institutionella aktiemandat vid Schroders Plc. Tidigare uppdrag 
inkluderar portföljförvaltning och aktieanalys vid American 
Express Asset Management samt SEB.

Övriga uppdrag: Inga

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Inga

Aktieinnehav: Inga

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Johan Henrikson, verkställande direktör
Se ovan.

Tony Buss, CTO
Se ovan.

Anders Henrikson, SVP Global Sales
Se ovan.

Jakub Missuna, CFO
Se ovan.

Dragoljub Nesic, SVP Strategy & Business Development
Se ovan.

Kristofer von Beetzen, VP Marketing
Född: 1972. Har sedan 1993 drivit byråverksamhet inom 
marknadsföring, varumärkesbyggande och PR med ett brett 
spektrum av stora och små kunder. Under samma period har 
han också varit engagerad i ett flertal entreprenörsprojekt och 
mediaproduktioner. Sedan augusti 2012 är han marknadschef 
på Verisec. Utbildning innefattar marknadsföringsstudier vid 
Högskolan i Växjö och språkstudier vid Högskolan i Halmstad.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Davinci Promotion AB samt 
innehavare av den enskilda firman Jingelfabriken i Halmstad. 

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i 
Företagarförbundet. 

Aktieinnehav: Inga

Revisorer
Ernst & Young AB omvaldes på årsstämman den 13 juni 
2014 till Bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2015. 
Huvudansvarig revisor är, sedan den 2 oktober 2014, 
Alexander Hagberg, född 1958. Alexander Hagberg är ledamot 
av FAR. Ernst & Young AB har varit Bolagets revisor sedan 
den 18 december 2012. Dessförinnan var den auktoriserade 
revisorn Jan Bäcklund Bolagets revisor. Adressen till 
nuvarande revisor är Box 7850, 103 99 Stockholm.

Övriga upplysningar avseende styrelsen och ledande 
befattningshavare
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
kan nås via Bolagets adress, Verisec AB, Box 2034, 131 02 
Nacka.

Styrelseledamöterna Johan Henrikson och Anders Henrikson 
är bröder och Martin Skånberg och Kristofer von Beetzen 
är svågrar. Förutom ovan nämnda föreligger det inga 
familjeband mellan styrelseledamöterna eller de ledande 
befattningshavarna. Ingen styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat 
mål under de senaste fem åren. Med undantag för Jakub 
Missuna, som var styrelseledamot i MyReligion AB när 
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det försattes i likvidation den 21 juni 2011 efter beslut av 
Bolagsverket, har ingen av ovanstående personer under 
de senaste fem åren varit inblandade i någon konkurs, 
likvidation eller konkursförvaltning. Inte heller finns det någon 
anklagelse och/eller sanktion utfärdad av myndighet eller 
yrkessammanslutning mot någon av dessa personer och ingen 
av dessa har förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett 
bolags förvaltnings-, lednings eller kontrollorgan eller att ha 
ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag under de 
senaste fem åren. 

Det föreligger ingen potentiell intressekonflikt hos någon av 
styrelseledamöterna eller ledande befattningshavarna, det vill 
säga ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare 
har något privat intresse som kan stå i strid med Bolagets 
intressen. Eftersom styrelsens nuvarande sammansättning 
till övervägande del består av personer som även är ledande 
befattningshavare och representanter för Bolagets största 
aktieägare finns dock en risk för potentiella jävsituationer 
för styrelsen. För att förekomma denna problematik avser 
styrelsen att verka för att förslag till styrelsesammansättning 
framläggs vid årsstämman 2015 där ett antal styrelseledamöter 
är oberoende från Bolaget såväl som från Bolagets större 
aktieägare. Verisec ser inte framför sig att några potentiella 
jävsituationer kommer att aktualiseras under tiden fram 
till årsstämman 2015. Att vissa av styrelseledamöterna och 
de ledande befattningshavarna har ekonomiska intressen i 
Bolaget genom aktieinnehav framgår av uppräkningen ovan. 
För information om vissa närståendetransaktioner mellan 
Verisec och styrelseledamöter eller ledande befattningshavare, 
se ”Transaktioner med närstående” i avsnittet ”Legala frågor 
och kompletterande information”. Ingen av ovan nämnda 
styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har ingått 
avtal med Bolaget eller med något av dess dotterbolag om 
förmåner efter uppdragets avslutande, utöver vad som annars 
framgår i detta Prospekt.
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LAGSTIFTNING OCH BOLAGSORDNING
Verisec bildades i Sverige och är ett publikt bolag som 
regleras av svensk lagstiftning främst genom den svenska 
aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget kommer därtill att 
tillämpa de regler och rekommendationer som följer av 
noteringen av Bolagets aktie på First North. Förutom 
lagstiftning samt regler och rekommendationer är det 
bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av 
Bolagets verksamhet. Bolagsordningen anger bland annat 
var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser 
avseende aktiekapital och antal aktier och förutsättningar 
för att få delta vid bolagsstämma. Den senaste registrerade 
bolagsordningen beslutades vid extra bolagsstämma den 
22 september 2014. Bolagsordningen framgår i sin helhet i 
föreliggande Prospekt, se vidare avsnitt ”Bolagsordning”. 

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING
Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”) ska tillämpas av 
bolag vars aktier är upptagna till handel på reglerad marknad. 
Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier 
är noterade på First North. Den är således inte bindande 
för Verisec, men utgör en viktig del av Bolagets riktlinjer för 
bolagsstyrning. För det fall Koden blir bindande för Verisec 
kommer Bolaget att tillämpa den.

BOLAGSSTÄMMAN
Aktieägarnas inflytande i Bolaget utövas vid bolagsstämman, 
som är Bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman 
beslutar aktieägarna i centrala frågor såsom ändring 
av bolagsordningen, fastställande av resultat- och 
balansräkningar, eventuell utdelning och andra dispositioner 
av resultatet, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 
verkställande direktören, antal styrelseledamöter och 
eventuella styrelsesuppleanter samt antal revisorer och 
eventuella revisorssuppleanter, val av styrelseledamöter 
och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och 
eventuella revisorssuppleanter och fastställande av arvode till 
styrelse och revisor.

Enligt Bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma 
ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt 
på Bolagets hemsida, www.verisec.com. Att kallelse skett 
ska annonseras i Svenska Dagbladet. Rätt att delta på 

bolagsstämma har aktieägare som är införd i Verisecs aktiebok 
fem (5) vardagar före stämman samt anmäler sitt deltagande 
till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. 
Varje aktie berättigar till en 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 aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig 
framförhållning har rätt att få ärendet behandlat vid 
bolagsstämman.

Kallelser, protokoll och kommunikéer från bolagsstämmor 
kommer från och med Bolagets notering på First North att 
finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.verisec.com.

ÄNDRING AV AKTIEÄGARNAS RÄTTIGHETER
Bolagsstämman har möjlighet att fatta beslut om ändring 
av bolagsordningen, vilket kan medföra ändringar av 
aktieägarnas rättigheter. I aktiebolagslagen uppställs vissa 
majoritetskrav för att sådana beslut vid bolagsstämman ska 
äga giltighet.

Om ett beslut om ändring av bolagsordningen medför att 
aktieägarnas rätt till Bolagets vinst eller övriga tillgångar 
minskas genom att syftet för Bolagets verksamhet helt eller 
delvis ska vara annat än att ge vinst till aktieägarna, eller 
annars medför att rättsförhållandet mellan aktier rubbas, 
krävs att beslutet biträds av samtliga närvarande aktieägare 
samt att dessa tillsammans företräder mer än nio tiondelar av 
samtliga aktier i Bolaget.

Om ett beslut om ändring av bolagsordningen medför att det 
antal aktier för vilka aktieägarna får rösta vid bolagsstämman 
begränsas, att nettovinsten efter avdrag för täckning av 
balanserad förlust till viss del ska avsättas till bunden fond 
eller att användningen av Bolagets vinst eller dess behållna 
tillgångar vid dess upplösning begränsas på annat sätt än 
genom ändring av Bolagets syfte till att helt eller delvis 
vara annat än att ge vinst till aktieägarna eller genom att 
nettovinsten efter avdrag för täckning av balanserad förlust 
till viss del ska avsättas till bunden fond, krävs att beslutet 
biträds av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och nio 
tiondelar av de aktier som är företrädda vid stämman.
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De ovan nämnda majoritetskraven gäller dock inte om ett 
beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av 
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på 
bolagsstämman, om ändringen endast medför att viss eller 
vissa aktiers rätt försämras och samtycke lämnas av samtliga 
vid bolagsstämman närvarande ägare av sådana aktier och 
dessa ägare tillsammans företräder minst nio tiondelar av 
alla aktier vars rätt försämras eller om ändringen försämrar 
endast ett helt aktieslags rätt och ägare till hälften av alla 
aktier av detta slag och nio tiondelar av de vid bolagsstämman 
företrädda aktierna av detta slag samtycker till ändringen.

VALBEREDNING
Vid extra bolagsstämma den 28 oktober 2014 fattades 
beslut om följande principer för utseende av valberedning. 
Valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största 
aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren 
ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig 
en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter 
samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast 
tre månader före årsstämman och baseras på det kända 
ägandet den 31 januari 2015. Om ägare, som är representerad 
i valberedningen, efter offentliggörandet, inte längre tillhör 
de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin 
plats till förfogande och sådan aktieägare som vid denna 
tidpunkt tillhör de tre största aktieägarna ska istället erbjudas 
plats i Bolagets valberedning. Marginella förändringar 
behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i 
valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse 
en ny representant. Valberedningen ska arbeta fram förslag i 
följande frågor för beslut vid årsstämman: 1. Ordförande vid 
stämman, 2. Styrelsearvoden, 3. Val av styrelseledamöter och 
styrelseordförande, 4. Val av revisor samt arvoden till denna, 
5. Eventuella förslag till förändringar i principer för utseende 
av valberedning. Arvode till valberedningen utgår inte. 
Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader för utförande av 
valberedningens uppdrag.

STYRELSEN
Enligt Verisecs bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre 
och högst tio ledamöter utan suppleanter. Ledamöter väljs 
årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma 
har hållits. Någon begränsning för hur länge en ledamot 
får sitta finns inte. Verisecs styrelse består för närvarande 
av ledamöterna Dragoljub Nesic (styrelseordförande)1, 
Tony Buss, Anders Henrikson, Johan Henrikson och Jakub 
Missuna, omvalda till styrelsen vid årsstämman 2014, 
samt Martin Skånberg som valdes till styrelseledamot vid 
extra bolagsstämma den 28 oktober 2014. Information om 
styrelsemedlemmarna återfinns under avsnitt “Styrelse, 
ledande befattningshavare och revisorer”.

Enligt aktiebolagslagen har styrelsen det övergripande 
ansvaret för Bolagets organisation och förvaltningen 
av Bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande 
bedöma Bolagets ekonomiska situation och se till att 
Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Ordföranden 
har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och se till att 
styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Mer information 
om Bolagets interna kontrollstruktur finns nedan (se avsnitt 
“Intern kontroll och revision”). Styrelsebeslut gäller endast 
om mer än hälften av de valda styrelseledamöterna är 
ense och dessa utgör mer än en tredjedel av hela antalet 
styrelseledamöter.

I styrelsens uppgifter ingår vidare att övervaka den 
verkställande direktörens arbete och att ansvara för utveckling 
och uppföljning av Bolagets övergripande mål, strategier, 
förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, 
tillsättningar och ersättningar i ledningen samt löpande 
uppföljning av verksamheten under året.

Styrelsen har meddelat instruktioner för när och hur sådana 
uppgifter som behövs för styrelsens fortlöpande bedömning 
av Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och 
rapporteras till styrelsen. Verkställande direktören deltar vid 
styrelsesammanträden.

Styrelsens arbetsordning
Styrelsen har upprättat en arbetsordning som ska utvärderas, 
uppdateras och fastställas årligen. Om styrelsen inom sig 
inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå 
vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har 
delegerat till utskott, samt hur utskotten ska rapportera till 
styrelsen.

Styrelsen håller sammanträden regelbundet efter ett i 
arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta 
beslutspunkter samt punkter vid behov. Vid sådana möten 
behandlar styrelsen punkter såsom likviditet, affärsläge, 
budget, årsbokslut och delårsrapporter.

Revisions- och ersättningsutskott
Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i 
aktiebolagslagen och Koden och bestämmelser om inrättande 
av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i 
aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars 
aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och 
som konstaterats ovan är Koden inte obligatorisk för Verisec. 
Styrelsen har gjort bedömningen att det mot bakgrund av 

1. Dragoljub Nesic utsågs till styrelsens ordförande vid extra bolagsstämma den 22 september 2014.
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verksamhetens omfattning och Bolagets storlek i dagsläget 
inte är motiverat att inrätta särskilda kommittéer avseende 
revisions- och ersättningsfrågor utan dessa frågor behandlas 
inom styrelsen. Det åligger styrelsen att säkerställa insyn i 
och kontroll av Bolagets verksamhet genom rapporter och 
kontakter med Bolagets revisorer.

Ersättning till styrelsen
Ersättning till styrelsen fastställs av bolagsstämman. Vid 
årsstämman den 13 juni 2014 samt vid extra bolagsstämma 
den 28 oktober 2014 beslutades att styrelseledamöterna inte 
ska uppbära arvode för tiden intill nästa årsstämma.

Finansiell rapportering
Styrelsen har upprättat en arbetsordning med instruktioner 
avseende intern och extern ekonomisk rapportering. Samtliga 
delårsrapporter och pressmeddelanden kommer från och 
med Bolagets notering att publiceras på Verisecs webbplats i 
direkt anslutning till offentliggörandet.

Intern kontroll och revision
Enligt aktiebolagslagen har styrelsen det övergripande 
ansvaret för att Bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska 
förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verisecs interna kontrollstruktur har som utgångspunkt 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande 
direktören. En regelbunden rapportering och granskning 
av ekonomiskt utfall sker i såväl de operativa enheternas 
ledningsorgan som i styrelsen.

Enligt Verisecs bolagsordning ska ett/en eller två godkända 
eller auktoriserade revisorer eller revisonsbolag med högst 
två revisorssuppleanter utses av bolagsstämman. Revisorn 
och revisorssuppleanter, i förekommande fall, väljs årligen på 
årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Revisorn granskar Verisecs årsredovisning, 
koncernredovisning och bokföring samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning.

Nuvarande revisor är det registrerade revisionsbolaget Ernst 
& Young AB (Box 7850, 103 99 Stockholm), med auktoriserade 
revisorn Alexander Hagberg som huvudansvarig revisor. 
Alexander Hagberg är medlem i FAR (branschorganisation 
för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare). Revisorns 
arvode fastställs av bolagsstämman. Vid årsstämman 2014 
fastställdes att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd 
räkning.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Verkställande direktören ansvarar för den löpande 
förvaltningen. Åtgärder som med hänsyn till omfattningen och 
arten av Bolagets verksamhet är av osedvanligt slag eller stor 
betydelse faller utanför den löpande förvaltningen och ska 
därför beredas och föredras styrelsen för beslut. Verkställande 
direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och verkställande direktören framgår av en 
av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (så kallad VD-
instruktion). Styrelsen utvärderar löpande verkställande 
direktörens arbete.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE
Vid extra bolagsstämma den 28 oktober 2014 fattades 
beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses de 
personer som tillsammans med verkställande direktören utgör 
koncernledningen. Ersättning till ledande befattningshavare 
ska bestå av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt pension. 
Förmåner och pension ska vara i enlighet med praxis på 
marknaden. Rörlig lön ska kunna utgå enligt kriterier som 
fastställts av styrelsen och som ska syfta till att skapa långsiktig 
värdetillväxt. Rörlig lön ska för varje individ kunna avse 
högst motsvarande 50 procent av fast lön. Avgångsvederlag 
ska avse högst motsvarande tolv månaders ersättning. Den 
totala ersättningen för ledande befattningshavare ska vara 
marknadsmässig. Avvikelse från dessa riktlinjer kan komma 
att ske för det fall särskilda skäl föreligger.

Ersättning kan även utgå i form av värdepappersrelaterade 
incitamentsprogram enligt beslut av bolagsstämma. 
Ersättningar, förmåner och andra villkor avseende den 
verkställande direktören beslutas av styrelsen. För övriga 
ledande befattningshavare fastställs ersättningen av 
verkställande direktören efter det att styrelseordföranden 
konsulterats.

Utbetalda ersättningar och övriga förmåner under 2013 
I nedanstående tabell anges de belopp som har betalats 
ut i ersättning till medlemmar av styrelsen och ledande 
befattningshavare (inklusive eventuella villkorade eller 
uppskjutna ersättningar och dylikt) samt eventuella 
naturaförmåner som Bolaget eller dess dotterbolag beviljat 
dessa för tjänster som har utförts åt Verisec, oavsett i vilken 
egenskap tjänsterna har utförts och oavsett vem som har 
utfört tjänsten. Styrelseledamöterna Dragoljub Nesic, Tony 
Buss, Anders Henrikson, Johan Henrikson och Jakub Missuna 
har inte uppburit något styrelsearvode för sitt arbete i 
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styrelsen. Nedan redovisat arvode till dessa styrelseledamöter 
avser ersättning i egenskap av ledande befattningshavare.

Ersättning och övriga förmåner under 2013 (TSEK)

Grundlön/ 
arvode

Övriga 
förmåner

Pensions-
kostnad

Totalt

Dragoljub Nesic 608 - 72 680

Tony Buss 585 - 81 666

Anders Henrikson 585 - 174 759

Johan Henrikson 585 50 174 809

Jakub Missuna 585 - 174 759

Övriga ledande befattningshavare (1 person) 511 - 54 565

Avtal om ersättningar efter avslutat uppdrag
Ingen person i bolagsledningen har en uppsägningstid som 
överstiger sex månader, oberoende av om uppsägning görs 
av Bolaget eller av den anställde. Om Bolaget säger upp 
den verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag om 
tolv månadslöner som betalas ut till den anställde i form av 
ett engångsbelopp. Härutöver har Bolaget inte slutit något 
avtal med medlem av Bolagets förvaltnings-, lednings- eller 
kontrollorgan som ger sådan medlem rätt till pension eller 
liknande förmåner efter avträdandet av tjänst. Det finns inga 
upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner.
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AKTIEKAPITAL OCH 
ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL
Verisecs bolagsordning är antagen på den extra 
bolagsstämman den 22 september 2014. Enligt 
bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK 
och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 3 200 000 aktier och 
högst 12 800 000 aktier. Aktiekapitalet i Verisec uppgår för 
närvarande till 500 000 SEK, fördelat på 3 200 000 aktier med 
ett kvotvärde om 0,15625 SEK. Aktierna är av samma aktieslag 
med lika röststyrka samt medför lika rätt till andel i Verisecs 
tillgångar och resultat. Samtliga aktier är till fullo betalda och 
denominerade i SEK. Bolaget innehar inga egna aktier. Verisec 
är, i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen, 
anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, 
varför inga fysiska aktiebrev utfärdas.

Förestående nyemission kommer, vid full anslutning till 
Erbjudandet, medföra att aktiekapitalet i Verisec ökar från  
500 000 SEK till 630 208,28125 SEK och att antalet aktier ökar 
från 3 200 000 aktier till 4 033 333 aktier genom emission av 
högst 833 333 aktier med ett kvotvärde om 0,15625 SEK per 
aktie, vilket motsvarar en ökning om cirka 26 procent. För 
befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen innebär 
detta en utspädning om cirka 20,7 procent.

VISSA RÄTTIGHETER KOPPLADE TILL AKTIERNA
Aktierna i Verisec har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen 
(2005:551) och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna 
kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i 
denna lag. 

Det föreligger inga begränsningar i aktiens överlåtbarhet. 
Bolagets aktie är inte heller föremål för erbjudande 
som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet. Bolagets aktier har inte varit föremål 
för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller 
föregående räkenskapsår.

Aktierna ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar, resultat och 
eventuellt överskott vid likvidation.

Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission 
ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har 
aktieägarna företrädesrätt till teckning i förhållande till det 

antal aktier de förut äger. Det finns dock inga bestämmelser 
i Bolagets bolagsordning som begränsar möjligheten att, i 
enlighet med bestämmelserna med aktiebolagslagen, emittera 
nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt.

UTDELNING OCH UTDELNINGSPOLICY
Bolaget väntas befinna sig i en expansionsfas de närmaste 
åren varför Bolagets eventuella utdelningsbara medel med 
stor sannolikhet kommer att återinvesteras i verksamheten. 
Till följd av detta gör styrelsen för Verisec bedömningen att 
kontant utdelning till aktieägarna inte kommer att lämnas 
de närmaste två åren. Därefter ska styrelsen genomföra en 
översyn av utdelningspolicyn. 

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 Bolagets bundna egna kapital och 
endast om utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn 
till (i) de krav som verksamhetens art, omfattning och risker 
ställer på storleken av det egna kapitalet samt (ii) Bolagets 
och Koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrig (den så kallade försiktighetsregeln). Som huvudregel får 
aktieägarna inte besluta om utdelning av ett större belopp än 
styrelsen föreslagit eller godkänt.

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 aktieägarens fordran på 
Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas i tiden 
endast genom regler om tioårig preskription. Vid preskription 
tillfaller utdelningsbeloppet Verisec. Varken aktiebolagslagen 
eller Verisecs bolagsordning innehåller några restriktioner 
avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför Sverige. 
Utöver eventuella begränsningar som följer av bank- eller 
clearingsystem i berörda jurisdiktioner, sker utbetalning 
till sådana aktieägare på samma sätt som till aktieägare 
med hemvist i Sverige. För aktieägare som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige utgår dock normalt svensk
kupongskatt, se avsnittet ”Vissa skattefrågor i Sverige”.
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AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Verisecs aktiekapital och antalet aktier har sedan bildandet 
förändrats enligt tabellen nedan:

Registrerat Förändring Förändring antal aktier Totalt antal aktier Kvotvärde Aktiekapital

2002 Nybildning 1 000 1 000 100 100 000

2014 Fondemission 4 000 5 000 100 500 000

2014 Split 3 195 000 3 200 000 0,15625 500 000

BEMYNDIGANDE
Extra bolagsstämma den 28 oktober 2014 beslutade att 
bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett 
eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, besluta om ökning av aktiekapitalet genom 
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i 
Bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt 
och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller 
eljest med villkor. Emissioner enligt bemyndigandet får 
omfatta sammanlagt högst ett belopp som ryms inom 
aktiekapitalets gränser och högst det antal aktier som 
ryms inom bolagsordningens bestämmelser, dock att det 
sammanlagda antalet aktier, teckningsoptioner och/eller 
konvertibler som emitteras enligt bemyndigandet inte får 
medföra en aktiekapitalökning om mer än tio procent av 
det totala aktiekapitalet i Bolaget efter registrering av den 
spridningsemission som genomförs som ett led i Bolagets 
pågående notering på Nasdaq First North. Syftet med 
detta bemyndigande och skälet till att styrelsen ska kunna 
fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares 
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och 
kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att 
skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter 
inom befintlig verksamhet och för utvidgad verksamhet 
i form av exempelvis företagsförvärv eller att bredda 
aktieägarkretsen.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING
Verisecs bolagsordning innehåller ett så kallat 
avstämningsförbehåll och Bolagets aktier är anslutna till det 
elektroniska värdepapperssystemet med Euroclear Sweden 
(Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm) som 
central värdepappersförvarare. Aktierna är registrerade på 
person. Inga aktiebrev har utfärdats för aktierna eller kommer 
att utfärdas för de nya aktierna. ISIN-koden för aktierna i 
Verisec är SE0006343950.

OPTIONSPROGRAM
Bolaget har inget utestående optionsprogram.

HANDEL PÅ FIRST NORTH
Verisecs styrelse har fattat beslut om att ansöka om att 
Bolagets aktier ska tas upp till handel på First North. 
Remium kommer att agera Certified Adviser för Verisec. 
Första handelsdag beräknas bli omkring den 18 december 
2014. Remium kommer att agera likviditetsgarant åt Verisec 
från och med första handelsdagen i syfte att verka för en 
tillfredsställande likviditet i handeln. Som likviditetsgarant 
kommer Remium att ställa en köp- respektive säljvolym 
om vardera minst 15 000 i orderboken med en spread om 
maximalt 4 procent mellan köp- och säljkurs. Remium ägde 
inga aktier i Verisec per den 20 november 2014. 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Ägarförhållandena i Verisec per den 20 november 2014 
framgår av nedanstående tabell. 

1.  Marquay Invest AB ägs av Aquitaine Holding AB, som i sin tur ägs av Tony Buss (22,75%), Anders Henrikson (22,75%), Johan Henrikson (22,75%), Jakub Missuna (22,75%) 
och Dragoljub Nesic (9,0%).

2.  Vid full anslutning till Erbjudandet.

  Ägande före Erbjudandet Ägande efter Erbjudandet2

Aktieägare Aktier Röster Kapital Aktier Röster Kapital

Marquay Invest AB1 3 200 000 3 200 000 100% 3 200 000 3 200 000 79,3%

Nya aktieägare - - - 833 333 833 333 20,7%

Totalt 3 200 000 3 200 000 100% 4 033 333 4 033 333 100%
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LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG 
INFORMATION

KONCERNSTRUKTUR
Verisec är moderbolag i en koncern med fem helägda svenska 
och utländska koncernbolag. Dotterbolagen är Verisec 
Technology AB (Sverige), Verisec Ltd (England), Verisec Labs 
Doo, (Serbien), och Verisec GmbH (Tyskland).

VÄSENTLIGA AVTAL
Nedan följer en sammanfattning av väsentliga avtal som 
Verisec ingått under de senaste två åren samt andra avtal 
som Verisec ingått och som innehåller någon rättighet eller 
skyldighet som är av väsentlig betydelse för Verisec (i båda 
fallen med undantag för avtal som ingåtts i den löpande 
affärsverksamheten).

Kund- och återförsäljaravtal
Några av Verisecs avtalsparter står för en betydande del 
av Bolagets omsättning. Vad avser kundavtal löper dessa 
ofta med en automatisk förlängning om 12 månader efter 
den inledande avtalsperioden. Avtalen innehåller inga 
minimiåtaganden från kundens sida.

En av Bolagets samarbetspartners är Thales e-Security, med 
vilket Bolaget ingått ett återförsäljaravtal som ger Bolaget 
en icke-exklusiv rätt att sälja produkter samt licensiera 
däri ingående mjukvara samt tillhandahålla tjänster till 
kunder i EMEA. Avtalet gäller med en initial fast avtalstid till 
mitten av oktober 2016. Det förlängs därefter löpande med 
tolvmånadersperioder, dock med en uppsägningstid om 60 
dagar under respektive förlängningsperiod.

Kreditavtal
Bolaget har en kontokredit hos SEB som uppgår till 3 miljoner 
kronor. Krediten var outnyttjad per den 19 november 2014. 
Som säkerhet för denna kreditfacilitet har Bolaget ställt 
företagsinteckningar om 3 miljoner kronor.

Bolaget har härutöver en fordran på moderbolaget 
Marquay Invest AB som per den 19 november 2014 uppgick 
till 7,6 miljoner kronor, hänförlig till en koncernintern 
omstrukturering där dotterbolaget Aquitaine Properties 
AB avyttrats av Verisec till Aquitaine Holding AB. Då lånet 
är koncerninternt löper det utan ränta och utan fastställt 

förfallodatum. Marquay Invest AB ägs indirekt av Bolagets 
styrelseledamöter (förutom Martin Skånberg) genom 
Aquitaine Holding AB, vilka också sitter i styrelsen för Marquay 
Invest AB. Marquay Invest AB kommer att reglera lånet före 
utgången av november 2014.

Hyresavtal
Bolaget hyr sedan 2013 lokaler för kontor, lager och 
produktion i Upplands Väsby av Aquitaine Properties AB. Detta 
bolag ägs indirekt av Bolagets styrelseledamöter (förutom 
Martin Skånberg) genom Aquitaine Holding AB, vilka också 
sitter i hyresgivarens styrelse. Bashyran uppgår till 1,3 miljoner 
kronor per år med årlig indexuppräkning, och bedöms av 
Bolaget som marknadsmässig. Hyresavtalet löper från 1 juni 
2013 till och med den 31 maj 2020. Om avtalet inte sägs upp 
minst nio månader innan det löper ut förlängs det med tre år 
åt gången.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Verisecs immateriella rättigheter skyddas främst genom 
upphovsrättsligt skydd, patent, varumärken, lagstiftning till 
skydd för företagshemligheter och/eller avtal. Verisec innehar 
idag ett mindre antal varumärken i EU (tre registreringar 
och två pågående ansökningar) och en så kallad provisional 
patentansökan i USA, vilka är väsentliga för verksamheten. 
Även fortsättningsvis kommer Verisec att ha ett fokus 
på patent och varumärkesfrågor. Äganderätten till de 
immateriella rättigheter och den know-how som genereras 
under utvecklingen av produkter av Bolagets anställda tillfaller 
som huvudregel Verisec i enlighet med tillämplig lagstiftning 
och befintliga avtal.

FÖRSÄKRINGAR
Styrelsen bedömer att Verisec har ett tillfredställande 
försäkringsskydd med hänsyn till den verksamhet som Bolaget 
bedriver.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER
I samband med den löpande verksamheten har tvister 
uppstått i ett fåtal fall, vilka dock inte har varit av väsentlig 
betydelse för Koncernen. Bolaget är inte och har under 
de senaste tolv månaderna inte varit part i något rättsligt 
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förfarande eller skiljeförfarande som fått eller kan komma 
att få betydande effekter på Bolagets respektive Koncernens 
finansiella ställning eller lönsamhet. Styrelsen för Bolaget har 
inte kännedom om någon omständighet som skulle kunna 
föranleda något sådant förfarande av betydande omfattning 
för Bolaget eller Koncernen.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Bolaget har ingått hyresavtal avseende lokaler i Upplands 
Väsby med Aquitaine Properties AB som ägs indirekt av 
merparten av Bolagets styrelseledamöter. För beskrivning av 
avtalet, se ovan under ”Hyresavtal”.

Under perioden 2012-2013 tillhandahöll Aquitaine 
Construction AB telemarketingtjänster till Verisec AB till en 
total summa av 340 100 kronor plus moms. Detta bolag 
ägs indirekt av Bolagets styrelseledamöter (förutom Martin 
Skånberg) genom Aquitaine Holding AB, vilka också sitter i 
Bolagets styrelse. Samarbetet upphörde under sommaren 
2013.

Bolaget har en fordran på moderbolaget Marquay Invest AB 
som indirekt ägs av merparten av Bolagets styrelseledamöter. 
För beskrivning av avtalet, se ovan under ”Kreditavtal”.

LOCK UP-AVTAL
Lock up-avtal
Det av Huvudaktieägarna indirekt kontrollerade Marquay 
Invest AB, tillika Verisecs enda aktieägare, har förbundit 
sig att inte utan skriftligt medgivande från Remium avyttra 
aktier i Verisec förrän minst tolv månader förflutit från första 
handelsdag. I åtagandet innefattas att Marquay Invest AB 
inte får utbjuda, sälja, träffa avtal om försäljning, låna ut, 
pantsätta, eller på annat sätt överlåta eller upplåta aktier 
eller värdepapper som berättigar till teckning eller utbyte mot 
aktier i Verisec, eller sluta avtal om swap eller träffa någon 
annan uppgörelse som är ägnad att till annan överföra de 
ekonomiska konsekvenserna av innehavet av aktier eller 
värdepapper som kan utbytas mot eller ge upphov till aktier 
i Verisec. På samma villkor har även Aquitaine Holding AB 
åtagit sig att inte avyttra några aktier i Marquay Invest AB, 
samt Huvudaktieägarna åtagit sig att inte avyttra några aktier i 
Aquitaine Holding AB.

Investeringsåtaganden
I Erbjudandet föreligger investeringsåtaganden från 
externa investerare om sammanlagt 20,8 miljoner 
kronor, vilket motsvarar 59,4 procent av antalet aktier i 
Erbjudandet. I tabellen nedan framgår information om 
de investeringsåtaganden som överstiger 5 procent av 
Erbjudandet, motsvarande 1,75 miljoner kronor. Full tilldelning 
ska ske till de investerare som lämnat investeringsåtaganden. 
Samtliga investeringsåtaganden ingicks skriftligen i november 
2014.

Investeringsåtagandena har ställts ut utan ersättning.
Investeringsåtagandena är inte säkerställda genom insättning 
av likvida medel, pantsättning av värdepapper, presentation 
av bankgaranti eller på annat sätt. Investerarna är dock 
medvetna om att investeringsåtagandena innebär juridiskt 
bindande förpliktelser gentemot Bolaget och förpliktar sig 
att hålla erforderliga medel tillgängliga för fullgörande av 
investeringsåtagandena.

AKTIEÄGARAVTAL M.M.
Såvitt styrelsen känner till finns det inga aktieägaravtal eller 
andra överenskommelser mellan Verisecs aktieägare som 
syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen 
känner till finns inte heller några andra överenskommelser 
eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen 
över Bolaget förändras.

Marquay Invest AB kommer efter Erbjudandet, förutsatt full 
anslutning, att äga 79,3 procent av aktierna i Verisec. Detta 
innebär att Marquay Invest AB även fortsättningsvis kommer 
att ha ett betydande inflytande över Verisec och de flesta 
beslut som kräver godkännande av Verisescs aktieägare.

Marquay Invest AB ägs av Aquitaine Holding AB, som i sin tur 
ägs av Tony Buss (22,75 procent), Anders Henrikson (22,75 
procent), Johan Henrikson (22,75 procent), Jakub Missuna 
(22,75 procent) och Dragoljub Nesic (9,0 procent).

Namn/företag Investeringsåtagande, 
antal aktier

Investeringsåtagande, 
SEK

Andel av Erbjudandet, % Adress

Arpeggio AB 71 428 3 000 000 8,6% Grevgatan 35, 114 53, 
Stockholm

Merlinum AB 166 666 7 000 000 20,0% Tutaryd Muraregård,  
341 91, Ljungby

Övriga (34 st) 257 116 10 800 000 30,9% -

Summa 495 210 20 800 000 59,4% -
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HANDLINGAR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION
Följande handlingar finns tillgängliga i elektronisk form på 
Verisecs hemsida, www.verisec.com. Kopior av handlingarna 
hålls också tillgängliga på Verisecs huvudkontor, Smedjegatan 
6 i Nacka, under Prospektets giltighetstid (ordinarie kontorstid 
på vardagar).
•  Verisecs bolagsordning.
• Verisecs koncernredovisning avseende räkenskapsåren 

2012 och 2013.
•  Verisecs delårsrapport för perioden januari-september 

2014.

Verisecs stiftelseurkund samt Verisec AB:s årsredovisning 
för 2012 och 2013 (inklusive revisionsberättelse) hålls 
tillgänglig på Bolagets huvudkontor enligt adress ovan under 
Prospektets giltighetstid.

BOLAGSBILDNING OCH ASSOCIATIONSFORM
Bolaget är ett publikt svenskt aktiebolag med 
organisationsnummer 556587-4376. Styrelsen har sitt säte 
i Nacka kommun, Stockholms län. Bolaget bildades den 11 
februari 2000 och registrerades vid Bolagsverket den 7 april 
2000.

Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551). Bolaget är ett avstämningsbolag och dess 
aktiebok förs av Euroclear. Aktierna är registrerade i ett 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring 
av finansiella instrument.

RÅDGIVARE
Vid Erbjudandet bistår Remium som finansiell rådgivare 
och emissionsinstitut. Remium har i egenskap av finansiell 
rådgivare ekonomiska intressen i Verisec bestående i den 
ersättning Remium kan erhålla vid genomförd Notering. 
Remium bedriver värdepappersrörelse vilket bland annat 
innefattar transaktioner för egen och kunds räkning i 
värdepapper och andra finansiella instrument. Remium kan, i 
värdepappersrörelsen, komma att handla med eller ta position 
i värdepapper som direkt eller indirekt är knutna till Bolaget. 
Advokatfirman Lindahl agerar legal rådgivare i samband med 
Erbjudandet.
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BOLAGSORDNING

§ 1 Firma
Bolagets firma (namn) är Verisec AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Nacka kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva mjukvaruutveckling och handel med IT-
säkerhetslösningar samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 sek.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 3 200 000 och högst 12 800 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. 
Ledamöter väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill 
dess nästa ordinarie årsstämma hållits.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring 
samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning 
utses en eller två godkända eller auktoriserade revisorer, eller 
revisionsbolag, med högst två revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid 
tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett 
annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska dels vara 
upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fem 
vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast 
den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda 
dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla 
tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och 

revisionsberättelsen
7. Beslut om

- fastställande av resultaträkningen och 
balansräkningen

- dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen

- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande 
direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som skatas upp på bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.
 
§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument.

___________________________

Antagen på extra bolagsstämma den 22 september 2014.
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Nedan redovisas vissa skattekonsekvenser som kan 
aktualiseras för fysiska personer och aktiebolag i anledning av 
Erbjudandet. Sammanfattningen är baserad på nu gällande 
regler och är endast avsedd som allmän information för 
aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, såvida 
inte annat anges. Redogörelsen behandlar inte värdepapper 
som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet 
eller av handelsbolag. Vidare behandlas inte de särskilda 
reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud 
för kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan 
bli tillämpliga på innehav av aktier i Bolaget som anses 
näringsbetingade. Inte heller omfattas de särskilda regler som 
kan bli tillämpliga på innehav i bolag som är eller tidigare har 
varit s.k. fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med 
stöd av s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag. Beträffande 
vissa kategorier av skattskyldiga gäller särskilda skatteregler. 
Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes 
speciella situation. Varje aktieägare rekommenderas därför 
att rådfråga en skatterådgivare för att få information om de 
särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, 
inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och 
skatteavtal.

BESKATTNING VID AVYTTRING AV AKTIER
Fysiska personer
Fysiska personer beskattas för hela den eventuella 
kapitalvinsten i inkomstslaget kapital vid försäljning eller 
annan avyttring av aktier. Skatt tas ut med 30 procent av 
kapitalvinsten om det är fråga om marknadsnoterade 
aktier. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som 
skillnaden mellan försäljningsersättningen efter avdrag för 
eventuella försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas 
omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift).

Vid kapitalvinstberäkningen används genomsnittsmetoden. 
Enligt denna ska omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras 
av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier av 
samma slag och sort. Vid försäljning av marknadsnoterade 
aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt 
schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen 
efter avdrag för försäljningsutgifter. Betalda och tecknade 

aktier (”BTA”) anses därvid inte vara av samma slag och 
sort som de befintliga aktierna i Bolaget förrän beslutet om 
nyemission har registrerats.

Uppkommer kapitalförlust på marknadsnoterade aktier är 
denna fullt avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster samma 
år på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter 
utom andelar i investeringsfonder som enbart innehåller 
svenska fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust som 
inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 procent 
mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i 
inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot kommunal 
och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av 
underskott som inte överstiger 100 000 kr och med 21 procent 
av resterande del. Ett sådant underskott kan inte sparas till 
senare beskattningsår.

Juridiska personer
För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive 
skattepliktiga kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget 
näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. 
Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma sätt 
som beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla 
kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter får endast 
dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra 
delägarrätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa 
villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom 
samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt 
föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster som inte har 
kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinster 
på aktier och andra delägarrätter under efterföljande 
beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler 
gäller för vissa speciella företagskategorier, exempelvis 
investeringsfonder, investmentföretag och försäkringsföretag.

BESKATTNING AV UTDELNING
För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget kapital 
med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer som är 
bosatta i Sverige innehålls normalt preliminär skatt avseende 
utdelning med 30 procent på utdelat belopp. Den preliminära 
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skatten innehålls av Euroclear Sweden eller, beträffande 
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. För aktiebolag 
beskattas utdelning i inkomstslaget näringsverksamhet med 
en skattesats om 22 procent.

INVESTERARAVDRAG
Investeraravdraget innebär att den som är fysisk person 
och förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek när 
det bildas eller vid en nyemission kan få dra av hälften av 
betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital.  Som krav 
gäller bland annat att medelantalet anställda i koncernen 
inte överskrider 50 samt att endera av nettoomsättningen 
eller balansomslutningen understiger 80 Mkr. Dessutom får 
andelar i bolaget inte vara upptagna till handel på en reglerad 
marknad eller motsvarande europeisk marknad och inte heller 
ägas till 25 procent eller mer av offentliga ägare.

Det uppställs vidare en rad särskilda krav på investeraren 
såsom exempelvis att investeraren är skattskyldig i Sverige, 
att investeraren inte får ha tagit emot någon värdeöverföring 
från företaget överstigande ett visst jämförelsebelopp, att 
investeraren har betalat andelarna kontant och innehar dem 
vid utgången av betalningsåret. Avdrag kan medges med högst 
650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv 
av andelar för 1 300 000 kronor. Investerarnas sammanlagda 
betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till 
högst 20 000 000 kronor per år.

AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT 
SKATTSKYLDIGA I SVERIGE
Aktieägare i Bolaget som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige, och som inte bedriver näringsverksamhet från ett 
fast driftställe i Sverige, beskattas normalt inte i Sverige 
för kapitalvinster vid avyttring av aktier. Dessa aktieägare 
kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. 
Sådan aktieägare bör därför rådfråga skatterådgivare i sin 
hemviststat.

Enligt en särskild regel är dock fysiska personer som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige föremål för beskattning i 
Sverige vid avyttring av aktier i Bolaget, om de vid något tillfälle 
under de 10 närmaste föregående kalenderåren varit bosatt i 
Sverige eller stadigvarande vistats här. Beskattningsrätten kan 
dock vara begränsad genom de skatteavtal som Sverige ingått 
med andra länder.

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och som erhåller utdelning från svenskt aktiebolag uttas 
normalt svensk kupongskatt. Kupongskattesatsen är 30 
procent. Skattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom 

dubbelbeskattningsavtal.  Avdraget för kupongskatt verkställs 
normalt av Euroclear Sweden eller annan som Bolaget har 
anlitat eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren. Om Bolaget inte har uppdragit åt Euroclear 
Sweden eller annan att skicka utdelningen ska avdraget 
verkställas av Bolaget.
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CRM
Customer Relations Management. Programvara som används 
för att hantera ett företags kunddatabas.

Digital identitet
I den fysiska såväl som den digitala världen finns såväl 
starka som svaga identitetsbärare. Ett pass eller en godkänd 
legitimation är exempel på starka identiteter och ett 
medlemskort i en förening är ett exempel på en svag identitet. 
Fasta lösenord är ett exempel på en svag digital identitet och 
en bankdosa eller en mobil motsvarighet är exempel på starka 
digitala identiteter.  

EMV-Chip
Förkortningen står för Europay, Mastercard och Visa och är en 
internationell standard för de chip som finns på betalkort och 
som används för att autentisera betalningar i betalterminaler 
och kontantuttag i bankomater. 

Federering 
En teknik som används för att återanvända en digital identitet i 
flera olika sammanhang. Ett vanligt exempel är när människor 
använder sin Facebook-identitet för att logga in på andra 
tjänster som till exempel Spotify. 

HSM
Hardware Security Module. En fysisk enhet som skyddar 
information genom kryptering och skalskydd. En HSM 
kan göra avancerade kryptografiska beräkningar och 
hålla informationen hemlig för alla som inte har rätt 
krypteringsnyckel. Skalskyddet består i att enheten 
självdestrueras ifall någon försöker bryta sig in i den med 
fysisk åverkan. 

IAM
Identity & Access management är ett område inom IT-säkerhet 
som avser teknik för att ge användare åtkomst till olika system 
och även hantera vilka rättigheter användaren har, baserat på 
sin digitala identitet. 

IDP
En IdP (IdentityProvider) är en instans som bekräftar en 
användares identitet på flera olika system. En och samma 
digitala identitet kan då användas för att logga in på olika 

system och webbplatser. En person som exempelvis använder 
sin Facebook-identitet för att logga in på Spotify använder då 
Facebook som sin IdP. 

Informationssäkerhet
De åtgärder som vidtas för att skydda information från att 
läcka ut, förvanskas eller förstöras och för att informationen 
skall vara tillgänglig när den behövs av de användare som har 
rättigheter till dess åtkomst. 

Kryptering
Att göra information oläsbar så att den endast är läsbar för en 
mottagare som har rätt krypteringsnyckel för att dekryptera 
informationen. 

Molninloggning
Även kallat cloud identity är ett sätt att hantera inloggningen 
till molntjänster. Eftersom organisationer förlorar kontrollen 
över sina användares identiteter när de använder molntjänster 
används molninloggning för att återanvända den befintliga, 
interna inloggningen till tjänster utanför nätverket. 

Molntjänster
Datatjänster som inte finns installerade lokalt utan som 
levereras över ett nätverk eller internet. Molntjänster består av 
tre huvudkategorier; programvara, lagring och infrastruktur. 

Nyckelhantering
När information krypteras krävs en krypteringsnyckel för 
att dektryptera informationen. Försvinner nycklarna blir 
informationen obrukbar och därför måste nycklarna hanteras 
och organiseras. Detta kan ske manuellt eller med datorstöd. 

POS-terminal
Point of sale-terminal. Betalkortsterminal som används i 
kassan vid betalning med kreditkort. 

SAML2
En förkortning för Security Assertion Markup Language 
2.0 och är ett protokoll som används för autentisering av 
digitala identiteter mellan olika webbtjänster. SAML2 används 
exempelvis när en IdP bekräftar en digital identitet vid web 
single sign-on.
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Stark autentisering
En metod att verifiera en användares identitet med 
något ytterligare än bara ett lösenord. Det kan vara en 
inloggningsenhet, mobilapp, kortläsare eller någon biometrisk 
avläsning, exempelvis av fingeravtryck. Används två enheter 
för att verifiera identiteten, tex. lösenord och dosa, kallas det 
tvåfaktorsautentisering eller flerfaktorautentisering.

Web Single Sign-On (SSO)
Genom att använda federering kan det skapas ett sömlöst 
arbetsflöde mellan olika webbplatser och molntjänster. 
Federeringen håller koll på användarens identitet och loggar 
in denne automatiskt. Användaren behöver endast logga in en 
gång och blir då samtidigt inloggad i alla tjänster. 
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DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2014 
 
Kvartalet juli – september 2014 
Nettoomsättningen uppgick till 10 116 Tkr (10 048 Tkr) 
Rörelseresultatet före avskrivningar, EBIDTA, uppgick till 422 Tkr (108 Tkr) 
Resultat efter skatt uppgick till 98 Tkr (-159 Tkr) 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 377 Tkr (-556 Tkr) 
Per den 30 september 2014 uppgick likvida medel till 3 127 Tkr (-386 Tkr) 
 
Delårsperioden januari – september 2014 
Nettoomsättningen uppgick till 34 996 Tkr (35 237 Tkr) 
Rörelseresultatet före avskrivningar, EBIDTA, uppgick till 2 260 Tkr (4 925 Tkr) 
Resultat efter skatt uppgick till 1 036 Tkr (2 320 Tkr) 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 042 Tkr (3 491 Tkr) 
Per den 30 september 2014 uppgick likvida medel till 3 127 Tkr (-385 Tkr) 
 
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 
• Bolaget lanserade den mobila plattformen Freja Mobile för mobil inloggning och 

transaktionssignering.  
• Forutsättningar för mer omfattande outsourcingtjänster kring Digitala Identiteter har skapats 

som komplement till det övriga tjänsteutbudet. 
• Verisec GmbH startades som en förberedelse för satsningar på den tyska marknaden under 2015 
• Verisec Technology AB förvärvades som ett led i bolagets konsolidering mot en tydligare 

koncernstruktur.  
 
Väsentliga händelser efter perioden 
Bolaget har gjort förberedelser för listning och ägarspridning på Nasdaq First North i samband med 
en nyemission som vid fullteckning kan tillföra Bolaget 35 MSEK. 
 

KONCERNENS NYCKELTAL 
 
  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 
Nyckeltal 2014 2013 2014 2013 2013 
Intäktsförändring (%) 4,2% - 3,7% - 41,8% 
Rörelsemarginal (%) 0,4% Neg. 3,2% 11,2% 17,0% 
Vinstmarginal (%) 0,9% Neg. 2,7% 6,3% 2,9% 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten (Tkr) 

1 377 -556 -6 042 3 491 17 667 

Soliditet (%) 24,8% 19,1% 24,8% 19,1% 15,5% 
Medelantal anställda 39 36 36 35 34 
Vinst per aktie (kr) 0,03 -159 0,32 2 320 1 641 
Eget kapital per aktie (kr) 2,37 7 390 2,37 7 390 6 763 
Antal aktier vid slutet av perioden 3 200 000 1 000 3 200 000 1 000 1 000 
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KOMMENTAR FRÅN VD 
 
Viktig produktlansering 
Efter flera års utveckling och testkörning var det med stor glädje vi strax efter sommaren kunde 
premiärvisa vår mobila plattform Freja Mobile. Att mobilen kommer bli den enhet som ersätter både 
fasta lösenord och fysiska enheter som bankdosor är en framtidsvision vi inte är ensamma om på 
Verisec. Många av våra konkurrenter har en variant av en mobil inloggningsdosa så det kan vara på 
sin plats att förklara vad som gör oss så stolta över Freja Mobile. De flesta mobilappar för inloggning 
fungerar precis på samma sätt som de traditionella bankdosorna; de genererar ett engångslösenord 
som användaren får mata in i webbläsaren. När vi började resonera om hur en mobil inloggningsapp 
skulle fungera tog vi utgångspunkt inte från den gamla lösningen, bankdosan, utan från 
mobiltelefonen som ju faktiskt är en ständigt uppkopplad dator som kan göra så mycket mer än att 
generera ett engångslösenord. Freja Mobile bygger på en hel infrastruktur där inloggning och 
transaktionssignering sker via en säker kanal via en mobil autentiseringsserver. Detta höjer inte bara 
säkerheten utan gör det också väldigt mycket smidigare för användaren som inte längre behöver 
mata in siffror manuellt från inloggningsenheten till webbläsaren. Vår vision är en säkrare digital 
värld utan alla de bekymmer som de fasta lösenorden medför och vi tror att Freja Mobile har de 
förutsättningar som krävs för att ta marknadsandelar på detta område.  
 
Nya testinstallationer 
Traditionellt sett är perioden juli – september ett svagt kvartal inom IT-branschen. Många kunder är 
på semester under sommarmånaderna och få avslut görs. Samtidigt är den en viktig period eftersom 
det är här vi skapar förutsättningar att stänga affärer under det sista kvartalet. Bland annat har ett 
antal s.k. proof-of-concept (testinstallationer) genomförts för potentiella kunder som vill testa 
lösningen innan kontraktskrivning.    
 
Outsourcingtjänst etablerad 
En annan viktig händelse under perioden är att vi nu satt upp en komplett infrastruktur för att kunna 
en komplett outsourcingtjänst för hantering av digitala identiteter. Vi ser hur molntrenden växer sig 
stark på snart sagt varje område; CRM-system, datalagring, affärssystem och detta i sig driver 
efterfrågan på Freja Connect som hjälper företagen att koppla ihop sina interna inloggningssystem 
med molntjänster. Men outsourcingtjänsten handlar om att kunna erbjuda kunderna att hantera 
hela funktionen för digitala identiteter i molnet. Arbetet med outsourcingtjänst har grundats i dialog 
med potentiella kunder för tjänsten.  
 
Med en stark portfölj av produkter inom såväl digitala identiteter som informationssäkerhet och med 
en god position på våra nyckelmarknader ser vi fram emot ett spännande fjärde kvartal. 
 
Johan Henrikson, VD 
Nacka den 17 november 2014  
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 
 
Nettoomsättning  
Nettoomsättningen under de tre första kvartalen 2014 minskade med 0,7 procent jämfört med 
motsvarande period föregående år och uppgick till 35,0 (35,2) miljoner kronor. 
Omsättningsminskningen beror främst av att ett flertal affärer genomfördes under 2013 och att 
Bolaget i starten av 2014 haft ett lager av personaliserade inloggningsenheter som löpande 
levererats till kunder inom ramen för affärsområdet Digitala Identiteter. Intäkterna från hanteringen 
av inloggningsenheterna upptas till 80 procent när de personaliseras och till 20 procent när de 
levereras till kund. 
 
Rörelsens intäkter 
Rörelsens intäkter steg under perioden 2014 jämfört med föregående år och uppgick till 38,2 (36,9) 
miljoner kronor. Förbättringen beror främst på aktiverad produktutveckling.  
 
Intäktsfördelning 

Geografisk  
Under perioden januari – september 2014 stod försäljningen i Sverige för cirka 68% av bolagets 
intäkter och internationell försäljning för 32%. Motsvarande siffror för samma period 2013 var 82% 
för Sverige respektive 18% internationellt och samma fördelning kunde konstateras för helåret 2013.   

Per affärsområde 
Under perioden januari – september 2014 stod affärsområdet Digitala identiteter för 56 % av 
bolagets intäkter och affärsområdet Informationssäkerhet stod för 44%. Motsvarande siffror för 
samma period 2013 var 86 % för affärsområdet Digitala identiteter och 14% för 
Informationssäkerhet. För helåret 2013 var fördelningen 82% för Digitala identiteter och 18% för 
Informationssäkerhet.  

Rörelseresultat 
Verisecs rörelseresultat efter av- och nedskrivningar minskade från 4,1 till 1,2 miljoner kronor för 
perioden jan-sep . Rörelsemarginalen uppgick till 3,2 procent, jämfört med 11,2 procent under 
motsvarande period 2013. Marginalförsämringen förklaras av ökning av personalkostnader och 
kostnad sålda varor och tjänster. 
 
Nettomarginal 
Nettomarginalen för de första tre kvartalen 2014 uppgick till 2,7 procent, vilket är en minskning från 
motsvarande period under 2013 då nettomarginalen uppgick till 6,3 procent. Nettoresultat för 
perioden 2014 uppgick till 1,0 miljoner kronor jämfört med 2,3 miljoner kronor motsvarande period 
under 2013. 
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Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till  
-6,0 miljoner kronor jämfört med 3,5 miljoner kronor föregående år. Förändringen berodde främst på 
en stor minskning av fordringar under januari till september 2013. Kassaflödet från investeringar 
uppgick till -3,9 (-3,8) miljoner kronor. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0,9 (-
2,5) miljoner kronor. Periodens kassaflöde uppgick till -9,0 (-2,8) miljoner kronor. 
 
Eget kapital och skuldsättning 
Kassa och bank uppgick per 30 september 2014 till 4,0 miljoner kronor. Verisec hade per samma 
datum räntebärande skulder om 0,9 miljoner kronor och utgjordes av Bolagets kreditfacilitet. 
Verisecs egna kapital uppgick per 30 september 2014 till 7,6 miljoner kronor, varav 5,3 miljoner 
kronor var bundet eget kapital. Bolagets finansiella nettokassa uppgick per 30 september 2014 till 3,1 
miljoner kronor. 
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ÖVRIG INFORMATION 
 
Om Verisec  
Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och 
lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter och tjänster inom sina två 
affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och 
verksamhet i Stockholm, London och Belgrad. För mera information besök bolagets hemsida 
www.verisec.com 
 
Bolagets verksamhet och riskfaktorer 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 
 
Vid bedömning av Verisecs framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt 
även beakta riskfaktorer. Verisecs verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på 
Verisecs resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker 
hänvisas till bolagets avgivna finansiella koncernredovisningsrapport (2013). 
 
Redovisningsprinciper 
Verisecs koncernredovisning för 2014 kommer att upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Transaktioner med närstående 
Hyresavtal 
Bolaget hyr sedan 2013 lokaler för kontor, lager och produktion i Upplands Väsby av Aquitaine 
Properties AB. Detta bolag ägs indirekt av Bolagets styrelseledamöter, vilka också sitter i 
hyresgivarens styrelse. Bashyran uppgår till 1,3 miljoner kronor per år med årlig indexuppräkning. 
Hyresavtalet löper från 1 juni 2013 till och med den 31 maj 2020. Om avtalet inte sägs upp minst nio 
månader innan det löper ut förlängs det med tre år åt gången. 

Certified Adviser 
Verisec AB har utsett Remium Nordic AB till Bolagets Certified Adviser. 
 
 
 
Nacka den 17 november 2014 
 
Dragoljub Nesic Anders Henrikson Tony Buss 
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot 
 
Jakub Missuna Johan Henrikson Martin Skånberg 
Styrelseledamot VD/Styrelseledamot Styrelseledamot 
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Kommande rapporttillfällen 
Bokslutskommuniké 2014  20 februari 2015 
Årsredovisning 2014 24 april 2015 
Årsstämma   22 maj 2015 
 
För ytterligare information, kontakta gärna 
Johan Henrikson, VD: 0733-458902 
Dragoljub Nesic, styrelsens ordförande: 08-723 09 00 
 
Verisec AB (publ) 
Box 2034 
SE 131 02 Nacka 
 
Besök gärna Bolagets hemsida www.verisec.com. 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
 
 
Koncernen jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 
(Tkr) 2014 2013 2014 2013 2013 
Nettoomsättning 10 116 10 048 34 996 35 237 54 532 
Aktiverad produktutveckling 1 837 392 3 706 938 1 320 
Förändring pågående arbete och övriga 
intäkter 

-850 210 -410 724 1 424 

Rörelsens intäkter 11 103 10 651 38 292 36 898 57 276 
           
Kostnad sålda varor och tjänster -3 300 -2 287 -12 222 -8 487 -13 991 
Bruttoresultat 7 803 8 364 26 070 28 411 43 285 
           
Övriga externa kostnader -2 788 -3 882 -9 746 -10 776 -14 784 
Personalkostnader -4 593 -4 374 -14 064 -12 710 -17 707 
Rörelseresultat före avskrivningar 422 108 2 260 4 925 10 794 
           
Avskrivning av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

-382 -185 -1 047 -796 -1 048 

Rörelseresultat (EBIT) 40 -77 1 213 4 129 9 746 
         
Finansiella poster 58 -51 235 -175 -158 
Resultat efter finansiella poster 98 -130 1 447 3 956 9 589 
           
Koncernbidrag 0 0 0 0 -7 357 
Skatt på periodens resultat 0 -29 -411 -1 636 -591 
Periodens resultat 98 -159 1 036 2 320 1 641 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
 
        
Koncernen 30-sep 30-sep 31-dec 
(Tkr) 2014 2013 2013 
Tillgångar       
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar 4 324 866 1 188 
Byggnader och mark 
Materiella anläggningstillgångar 

0 
1 577 

9 834 
2 110 

0 
1 897 

Summa anläggningstillgångar 5 901 12 810 3 085 
        
Omsättningstillgångar     
Varulager 580 389 465 
Produktutveckling 383 724 1 034 
Kundfordringar 5 174 10 630 13 573 
Fordringar hos koncernföretag 7584 5 381 7 855 
Skattefordringar 
Övriga fordringar 

836 
3 244 

0 
2 065 

832 
101 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Kassa och bank 

2 950 
4 037 

6 069 
652 

4 294 
12 282 

Summa omsättningstillgångar 24 788 25 910 40 435 
Summa tillgångar 30 689 38 720 43 520 
     
Eget kapital och skulder     
Eget kapital     
Aktiekapital 500 100 100 
Bundna reserver 4 754 4 753 4 753 
Fria reserver 2 347 2 537 1 910 
Summa eget kapital 7 601 7 390 6 763 
       
Avsättningar       
Uppskjuten skatteskuld 1 335 1 531 1 599 
Summa avsättningar 1 335 1 531 1 599 
     
Långfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut 0 4 040 0 
 
Kortfristiga skulder 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

0 
Utnyttjad checkräkningskredit 
Leverantörsskulder 

910 
2 417 

1 038 
3 371 

- 
6 219 

Skatteskulder 
Övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

675 
2 474 

15 278 

2 153 
5 416 

13 781 

110 
8 676 

20 153 
Summa skulder 21 754 29 799 35 158 
Summa eget kapital och skulder 30 689 38 720 43 520 
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KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 

 

Koncernen jan-sep jan-sep jan-dec 
(Tkr) 2014 2013 2013 
Ingående eget kapital 6 763 7 448 7 448 
Omräkningsdifferenser -198 201 253 
Utdelning 0 -2 579 -2 579 
Övrigt tillskjutet kapital 0 0 0 
Periodens resultat 1 036 2 320 1 641 
Utgående eget kapital 7 601 7 390 6 763 

 

 

KONCERNENS KASSAFLÖDE 
 
 
Koncernen jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 
(Tkr) 2014 2013 2014 2013 2013 
Resultat efter finansnetto 98 -130 1 447 3 956 9 589 
Avskrivningar 382 203 1 047 723 1 048 
Övriga justeringar -235 -299 -179 62 23 
Skatter 0 167 -1 024 -1 562 -2 159 
Förändring av rörelsekapital 1 132 -497 -7 333 312 9 167 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

1 377 -556 -6 042 3 491 17 667 

            
Investeringsverksamheten -1 880 -456 -3 883 -3 777 2 112 
Kassaflöde efter investeringar -503 26 -9 925 752 19 779 
        
Finansieringsverksamheten 910 -1 586 910 -2 501 9 936  
Periodens kassaflöde 407 -2 598 -9015 -2 789 9 843 
        
Likvida medel vid periodens 
ingång 
Kursdifferens i likvida medel 

2 677 
 

43 

2 215 
 

-3 

12 282 
 

-141 

2 411 
 

-9 

2 411 
 

28 
Likvida medel vid periodens slut 3 127 -386 3 126 -386 12 282 
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i SEK Not 2013-01-01- 2012-01-01-

2013-12-31 2012-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 54 532 156 40 373 493
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga 
varor och pågående arbete för annans räkning 1 034 080 -
Aktiverad produktutveckling 1 320 241 -
Övriga rörelseintäkter 2 389 846 -

57 276 323 40 373 493

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -13 990 959 -11 559 731
Övriga externa kostnader 4,5 -14 784 237 -8 284 660
Personalkostnader 3 -17 706 573 -13 564 025
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -1 047 593 -566 870
Rörelseresultat 9 746 961 6 398 207

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 101 583 11 238
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -258 841 -236 932
Resultat efter finansiella poster 9 589 703 6 172 513

Koncernbidrag -7 356 600 -
Resultat före skatt 2 233 103 6 172 513

Skatt på årets resultat 7 -591 198 -1 684 133
Årets resultat 1 641 905 4 488 380
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för produktutveckling 8 1 187 577 -

1 187 577 -

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 9 - 8 484 732
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 1 127 438 957 099
Inventarier, verktyg och installationer 11 769 847 314 412

1 897 285 9 756 243

Summa anläggningstillgångar 3 084 862 9 756 243

Omsättningstillgångar
Varulager m m 12
Råvaror och förnödenheter 465 400 780 565
Produktutveckling 1 034 080 -

1 499 480 780 565

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 13 572 642 14 278 049
Fordringar hos koncernföretag 7 855 307 1 821 900
Skattefordringar 831 745 -
Övriga fordringar 100 571 1 511 182
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 4 294 007 1 957 698

26 654 272 19 568 829

Kassa och bank 19 12 281 722 2 410 596

Summa omsättningstillgångar 40 435 474 22 759 990

SUMMA TILLGÅNGAR 43 520 336 32 516 233
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK Not 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 14

Aktiekapital (1 000st aktier) 100 000 100 000
Bundet 4 753 083 4 492 116
Fritt 1 910 176 2 855 691
Summa eget kapital 6 763 259 7 447 807

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 1 598 594 1 633 132

1 598 594 1 633 132

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut - 5 000 000

- 5 000 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut - 2 000 000
Leverantörsskulder 16 6 219 266 2 728 882
Skatteskulder 110 489 812 401
Övriga kortfristiga skulder 15 8 675 876 3 612 333
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 20 152 852 9 281 678

35 158 483 18 435 294

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 43 520 336 32 516 233

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

2013-12-31 2012-12-31
Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar - 5 000 000
Företagsinteckningar 3 000 000 3 000 000
Summa 3 000 000 8 000 000

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser 3 980 000 7 000 000
Summa 3 980 000 7 000 000
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Kassaflödesanalys - koncern

Belopp i SEK Not 2013-12-31 2012-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 9 588 521 6 172 513
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 1 070 718 567 062

10 659 239 6 739 575
Betald skatt -2 159 393 -1 993 267
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 8 499 846 4 746 308
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 315 165 -445 776
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -8 778 514 -4 803 368
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 17 630 805 8 772 300
Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 667 302 8 269 464

Investeringsverksamheten
Avyttring av dotterföretag 3 072 550 -
Förvärv av materiella anläggningstillångar -960 954 -9 780 307
Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 111 596 -9 780 307

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån - 5 000 000
Lämnade koncernbidrag -7 356 600 -
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare -2 579 000 -2 500 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 935 600 2 500 000

Årets kassaflöde 9 843 298 989 157
Likvida medel vid årets början 2 410 596 1 423 251
Kursdifferens i likvida medel 27 828 -1 812
Likvida medel vid årets slut 12 281 722 2 410 596

20
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

 Belopp i SEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
 Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
 råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ändrade redovisningsprinciper/korrigering av jämförelsetal
 Bolagets övergång till K3 har medfört att från och med 2012 aktiveras produktutveckling i balansräkningen
 genom att boka upp produktutvecklingen såsom rörelseintäkt i resultaträkningen. I nedanstående tabell visas
 ändringarna för 2013 respektive jämförelseåret 2012.

Enligt Effekt av Jämförelsetal justerad
årsredovisning ändrad princip till ny princip

2012 2012
Avskrivningar av anläggningstillgångar 566 870 - 566 870

2013 2013
Förändring av produkter i arbete - 1 034 080 1 034 080
Aktiverad produktutveckling - 1 320 241 1 320 241
Avskrivningar av anläggningstillgångar 914 929 132 664 1 047 593

 För 2012 har bolaget inte kunnat aktivera några utgifter för produktutveckling, eftersom bolaget inte kunnat
 säkerställa de specifika kostnaderna för produktutvecklingen. Bedömningen har gjorts att kostnadföra samtliga
 kostnader relaterade till produktutvecklingen för året 2012.

 Under 2013 har bolaget kunna säkerställa de specifika kostnaderna som tillhör produktutvecklingen och
 därmed aktiverat produktutvekling för denna period.

Uppskattningar och bedömningar
 Upprättandet av bokslut och tillämpningen av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar,
 uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar
 och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande
 förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på
 tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från
 dessa uppskattningar och bedömningar.

 Uppskattningarna och antaganden ses över regelbundet. Eventuella ändringar redovisas i den period ändringen
 görs, om den endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om
 ändringen påverkar både aktuell och framtida perioder.

 De väsentliga riskerna i den finansiella rapporteringen avser främst redovisat värde på immateriella
 anläggningstillgångar. Det bokförda värdet är beroende av att den framtida marknaden för bolagets produkter
 utvecklas som förväntat. Per den 31 december 2013, är bedömningen att redovisat värde på dessa poster inte
 överstiger verkligt värde.

Värderingsprinciper mm
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
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Immateriella tillgångar

Utgifter för forskning och utveckling
 Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk
 kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.

 Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
 uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är
 uppfyllda:
 - Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller
 säljas.
 - Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.

 - Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

 - Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska
 fördelar.
 - Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och
 för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
 - De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.    

 Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
 ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

 Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt
 hänförbara utgifter (t.ex. material och löner).

 Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för
 tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp räknas in i anskaffningsvärdet.

Avskrivningar

 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i
 resultaträkningen.

Koncern 
år

Följande avskrivningstider tillämpas:
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för mjukvaruutveckling 5 år

Materiella anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
 nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till
 förvärvet.

Avskrivningar

 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade
 förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i
 resultaträkningen.
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 Följande avskrivningstider tillämpas:

Koncern 
år

Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader 25 år
-Markanläggningar 10 år
-Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 år
-Inventarier, verktyg och installationer 5 år

 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda
 företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Leasing - leasetagare
 Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är
 ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt
 överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett
 finansiellt leasingavtal.

Operationella leasingavtal
 Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för
 tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager
 Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk
 beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom
 utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Skatt
 Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
 inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
 räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt
 resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

 Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader
 som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla
 temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.
 Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas
 respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen
 och har inte nuvärdeberäknats.
 Uppskjutna skatteskulder som uppstått vid rena substansförvärv nuvärdeberäknas om värdet på den
 uppskjutna skatteskulden är en väsentlig del av affärsuppgörelsen och det finns ett dokumenterat samband
 mellan köpeskillingen och köparens värdering av den uppskjutna skatteskulden. Ett rent substansförvärv är ett
 förvärv av andelar i företag där huvudsakliga identifierbara tillgångar är byggnader och mark samt där
 köpeskillingen så gott som uteslutande avser tillgången med avdrag för fastighetslån och uppskjuten skatt.

 Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på
 innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

 I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.
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Koncernredovisning

Dotterföretag
 Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på
 annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags
 finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv
 bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får
 bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en
 redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar och skulder samt intäkter
 och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.               

 Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda
 tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter
 som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det
 verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och
 övertagna skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade
 företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder.

Statliga stöd
 Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på motprestation redovisas som intäkt när villkoren för att
 erhålla bidragen uppfylls. Offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation redovisas som
 intäkt när prestationen utförs.

 Under 2013 erhöll bolaget investeringsbidrag från Swedfund på 360 000kr. Bidraget erhölls för know-how
 överföring i samband med bolagets etablering i Serbien. Bidraget intäktsfördes under Övriga rörelseintäkter.

Finansiella risker och osäkerhetsfaktorer

 Marknadsrisk
 Verisecs försäljning riktar sig främst till bank-, finans- och den offentliga sektorn, men även till andra privata
 aktörer med höga krav på kvalitativa säkerhetslösningar. Efterfrågan inom nämnda sektorer är föremål för
 snabba och svårförutsägbara förändringar. Det finns en risk att den generella marknadsefterfrågan minskar
 samt att intresset eller möjligheterna för att köpa in Bolagets produkter inom nämnda sektorer förändras,
 exempelvis av regulatoriska skäl, vilket skulle ha en negativ effekt på Bolagets finansiella ställning och resultat.

 En del av Verisecs potentiella kunder efterfrågar kompletta helhetslösningar, vilket Bolagets produkter inte
 alltid kan tillgodose. Detta medför en risk för att Bolaget inte kan tillgodose kundernas krav, vilket kan medföra
 att Bolaget blir exkluderat från affärsmöjligheter, vilket i sin tur kan komma att negativt påverka Verisecs
 verksamhet, finansiella ställning och resultat.

 Konjunkturutveckling
 Verisecs utveckling och finansiella ställning är delvis beroende av faktorer utanför Verisecs kontroll, såsom den
 allmänna konjunkturen, marknadsförutsättningar för kunderna och förekomsten av nya konkurrerande
 produkter och tjänster. Konjunkturen påverkar investeringsviljan hos företag och konsumtionen hos
 privatpersoner. En försämrad konjunktur kan komma att negativt påverka Verisecs verksamhet, finansiella
 ställning och resultat.

 Kundberoende
 Verisecs större kunder finns i ett flertal olika sektorer där de främsta är bank- och finanssektorn,
 multinationella företag och den offentliga sektorn. Även om Verisecs kundunderlag har en relativt god
 spridning kan det inte uteslutas att flera större kunder väljer att helt eller delvis minska sina inköp från Verisec,
 vilket kan komma att negativt påverka Verisecs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

 Risker relaterade till teknik och produktutveckling
 Verisecs lösningar för tjänster och produkter bygger på löpande teknisk utveckling och förädling. Det är av stor
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 vikt att Bolagets programvaror och andra tekniska lösningar utvecklas så att deras funktionalitet motsvarar
 kundernas krav och önskemål. Bolaget har för avsikt att fortsätta att nyutveckla och vidareutveckla sina
 programvaror och produkter. Tids- och kostnadsaspekter för utveckling av programvaror och produkter kan på
 förhand vara svåra att fastställa med exakthet. Det finns således en risk att en planerad program- eller
 produktutveckling blir mer kostsam och tar längre tid att anpassa till marknadens behov än planerat. Om
 Bolaget helt eller delvis misslyckas med sin löpande tekniska utveckling i enlighet med fastlagda planer, kan det
 komma att påverka Bolagets framtida omsättning och lönsamhet på ett negativt sätt. Det kan heller inte
 garanteras att framtida teknikutveckling kommer att bli framgångsrik och accepteras av kunder och
 konsumenter, och inte heller att eventuell ny teknik kan tas i bruk utan störningar i verksamheten.

 Lång försäljningscykel och säsongsvariationer
 Försäljningscykeln för Verisecs produkter kan i vissa fall vara lång och innehålla faktorer bortom Bolagets
 kontroll. Det kan gå lång tid från det att en initial kontakt tas till det att kunden gör ett inköp. Under denna tid
 är det möjligt att presumtiva kunder bestämmer sig för att inte göra något inköp, alternativt minska en tilltänkt
 beställning av Bolagets produkter. Detta medför att det är svårt för Verisec att förutse tidpunkten för och
 redovisningen av intäkter från försäljningen av Bolagets produkter. Vidare kan Bolagets omsättning variera
 mellan perioder beroende på när försäljningsavtal ingås, vilket på kort sikt kan påverka Bolagets resultat
 negativt. Bolaget kan även komma påverkas negativt om dess försäljningsprocesser tar längre tid än väntat att
 slutföra.

 Verisec uppvisar vidare säsongsvariationer i resultatet då större delen av Bolagets nya kontrakt stängs och
 leveranser inkommer under det fjärde och första kvartalet, varför dessa ofta är de intäktsmässigt starkaste
 kvartalen. Bolaget har intäkter avseende hantering av inloggningsenheter och eftersom det finns en fördröjning
 mellan tjänstens utförande och leverans till kunden matchas intäkterna mot kostnaderna. För närvarande
 intäktsförs 80 procent när personaliseringen sker och 20 procent då inloggningsenheterna levereras till kunden.
 Detta skapar variationer i säsong och mellan räkenskapsår eftersom leveranserna inte sker jämt fördelat över
 räkenskapsåret. Intäktsförda inloggningsenheter kan också lagerföras över räkenskapsår. Ovan medför att det
 kan uppstå säsongsvariationer i försäljning, resultat och företagets finansiella situation.

 Nyckelpersoner och rekrytering
 Verisec har som målsättning att utveckla verksamheten och öka sina marknadsandelar. För att Verisec ska
 lyckas med denna målsättning är Bolaget beroende av kvalificerad och motiverad personal inom alla
 funktioner. Det är av stor vikt att Verisec lyckas locka till sig och behålla nyckelpersonal samt att dessa upplever
 Bolaget som en stimulerande arbetsgivare. Förlust av viktiga nyckelpersoner kan leda till att
 verksamhetsutvecklingen går långsammare och blir mer kostsam, vilket kan komma att negativt påverka
 Verisecs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

 Konkurrenter
 Några av Verisecs konkurrenter är idag stora internationella aktörer med starka finansiella resurser. Det finns
 en risk att dessa konkurrenter kan komma att reagera snabbare på nya teknikkrav och nya marknadsbehov i
 jämförelse med Verisec, samtidigt som de kan avsätta väsentligt mer resurser för marknadsbearbetning. Detta
 kan ha en negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat.

 Priskonkurrens
 Priskonkurrens kan komma från ekonomiskt starka aktörer som genom prisreduktioner snabbt försöker öka
 sina marknadsandelar eller etablera sig med snarlika eller angränsande produkter och tjänster. Det går inte att
 lämna några garantier för att verksamheten kommer att kunna erbjuda tjänster och produkter framöver som är
 tillräckligt konkurrenskraftiga på marknaden. En sådan utveckling skulle avsevärt kunna komma att negativt
 påverka Verisecs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

 Immateriella rättigheter och företagshemligheter
 Verisecs immateriella rättigheter skyddas främst genom upphovsrättsligt skydd, patent, varumärken,
 lagstiftning till skydd för företagshemligheter och/eller avtal. Om de produkter som Verisec framgent utvecklar
 ej erhåller erforderligt immaterialrättsligt skydd, eller om befintligt immaterialrättsligt skydd inte kan
 vidmakthållas eller om befintligt immaterialrättsligt skydd visar sig otillräckligt för att tillvarata Bolagets
 rättigheter och marknadsposition, kan Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas negativt.
 Vidare kan Verisecs verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas negativt för det fall Bolaget blir
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 föremål för intrång i dess immateriella rättigheter, gör intrång i annans immateriella rättigheter eller om dess
 produkter och know-how inte kan skyddas på lämpligt sätt.

 Äganderätten till de immateriella rättigheter och den know-how som genereras under utvecklingen av
 produkter av Bolagets anställda tillfaller som huvudregel Verisec i enlighet med tillämplig lagstiftning och
 befintliga avtal. För det fall Verisec framgent misslyckas med att ta sina immateriella rättigheter i anspråk skulle
 det kunna få negativa effekter på Bolagets finansiella ställning och resultat.

 Verisecs verksamhet är i stor utsträckning beroende av att skyddet för Bolagets företagshemligheter kan
 upprätthållas. Verisecs företagshemligheter skyddas främst av relevant lagstiftning och genom sedvanliga
 kontraktuella regleringar med anställda, leverantörer, kunder och partners. För det fall det befintliga skyddet
 visar sig vara otillräckligt eller om den ersättning som Bolaget kan komma att erhålla vid brott mot lagstiftning
 och/eller kontraktuella regleringar är otillräcklig för att kompensera för den skada Bolaget drabbas av om dess
 företagshemligheter kommer till annans kännedom kan Verisecs verksamhet, finansiella ställning och resultat
 komma att påverkas negativt.

 Leverantörsrisk
 Verisec kan på kort och medellång sikt vara beroende av en specifik leverantör för fullgörande av enskilda
 kundavtal. Bortfall av en (eller flera) leverantörer skulle kunna få negativa konsekvenser för Bolagets finansiella
 ställning, resultat och kundrelationer på kort och medellång sikt.

 Garantiansvar, produktansvar och säkerhetsskyddskrav
 Verisecs verksamhet innefattar främst försäljning av säkerhetslösningar, varvid Bolaget har åtagit sig
 kontraktuella ansvar i förhållande till sina kunder. Även om det ofta finns kontraktuella begränsningar av
 Bolagets kontraktuella ansvar, kan befintliga begränsningar visa sig vara otillräckliga. Verisec kan också komma
 att drabbas av andra ansvars- eller garantikrav, exempelvis från tredje man. Garanti- och/eller ansvarsanspråk
 riskerar att medföra negativa konsekvenser för Bolagets finansiella ställning och resultat samt påverka Verisecs
 kundrelationer negativt.

 Valutarisk
 Koncernen är utsatt för valutarisk i form av transaktions- och omräkningsexponering. Transaktionsexponering
 uppstår vid köp och försäljning av varor och tjänster i andra valutor än respektive dotterbolags lokala valuta.
 När dotterbolagens balansräkningar i lokal valuta omräknas till SEK uppstår en 
 omräkningsdifferens, som beror på att innevarande år omräknas till en annan bokslutskurs än föregående år.
 Resultaträkningen omräknas till genomsnittskursen under året medan balansräkningen omräknas till
 balansdagens kurs. Omräkningsexponeringen utgör en risk om omräkningsdifferensen representeras i form av
 förändringen i det egna kapitalet. Om Verisecs åtgärder för att säkra eller på annat sätt hantera effekterna av
 valutakursrörelser inte visar sig vara tillräcklig kan Verisecs finansiella ställning och resultat påverkas negativt.

 Kreditrisk
 Kreditrisk definieras som risken att Verisecs motparter inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot
 Bolaget. Risken att Bolagets kunder inte uppfyller sina åtaganden, det vill säga att betalning ej erhålls för
 kundfordringar, utgör en kundkreditrisk. Uteblivna försäljningslikvider eller andra intäkter kan ha en negativ
 påverkan på Bolagets finansiella resultat.

 Finansiering
 Finansieringsrisken definieras som risken för att finansiering av verksamheten är svår och/eller dyr att erhålla.
 Om Verisecs utveckling avviker från den planerade kan det i framtiden uppstå en situation där Verisec måste
 anskaffa nytt kapital. Ytterligare kapital kan komma att anskaffas på ogynnsamma villkor för Bolagets
 aktieägare. I det fall Verisec i framtiden misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital på för Bolaget rimliga
 villkor, kan Bolagets fortsatta verksamhet och strategi påverkas negativt.

 Skatter
 Verisec bedriver huvudsakligen sin verksamhet i Sverige, men även i ett antal andra länder. Respektive
 verksamhet, inklusive transaktioner mellan koncernbolag, bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av gällande
 skattelagar, skatteavtal och bestämmelser i de aktuella länderna samt berörda skattemyndigheters krav. Om
 det skulle visa sig att Verisecs tolkning av tillämpliga lagar, skatteavtal och bestämmelser, eller berörda
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 myndigheters tolkning av dessa eller deras administrativa praxis, inte är helt korrekt, eller att sådana regler,
 tolkningar och praxis ändras, eventuellt med retroaktiv verkan, skulle det kunna förändra Verisecs nuvarande
 och tidigare skattesituation vilket riskerar inverka negativt på Bolagets finansiella ställning och resultat. 

 Tvister
 Verisec är för närvarande inte inblandat i några väsentliga tvister, men det finns alltid en risk att Bolaget i
 framtiden blir inblandat i tvister eller blir föremål för rättsliga krav från kunder, konkurrenter, myndigheter eller
 andra marknadsaktörer. Sådana tvister och krav kan vara tidskrävande, störa den normala verksamheten, avse
 betydande ekonomiska belopp och medföra väsentliga kostnader, även om det slutliga utfallet är positivt för
 Verisec. Tvister av större karaktär rörande Verisec kan därmed medföra en väsentlig negativ inverkan på
 Verisecs verksamhet, finansiella ställning och resultat.
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Noter

Not 1  Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
2013-01-01- 2012-01-01-
2013-12-31 2012-12-31

Koncern
Nettoomsättning per rörelsegren
Digitala Identiteter 43 721 082 36 152 125
Informationssäkerhet 10 811 074 4 221 368

54 532 156 40 373 493

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige 44 533 021 33 384 238
Internationellt 9 999 135 6 989 255

54 532 156 40 373 493

Not 2  Övriga rörelseintäkter
2013-01-01- 2012-01-01-
2013-12-31 2012-12-31

Koncern
Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 29 846 -
Erhållna investeringsbidrag 360 000 -
Summa 389 846 -

Not 3   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
2013-01-01- 2012-01-01-
2013-12-31 Varav män 2012-12-31 Varav män

Moderföretag
Sverige 23 15 20 14
Totalt moderföretaget 23 15 20 14

Dotterföretag
Storbritannien 2 1 2 1
Serbien 9 5 1 1
Totalt dotterföretag 11 6 3 2
Koncernen totalt 34 21 23 16

Lön och pension till styrelse och VD
2013-01-01- 2012-01-01-
2013-12-31 2012-12-31

Koncern
Lön till styrelse och VD (exkl. sociala avgifter) 3 000 000 2 720 000
Pensionskostnader för styrelse och VD (exkl. sociala avgifter) 651 373 728 074

 Styrelsearvode utgår ej till person som är anställd inom koncernen.



98

KONCERNREDOVISNING 2012 & 2013

Verisec AB (publ)  14 (20)
556587-4376

Not 4  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2013-01-01- 2012-01-01-
2013-12-31 2012-12-31

Koncern
EY
Revisionsarvode 74 000 105 000
Andra uppdrag 208 266 -
Summa 282 266 105 000

Not 5  Operationell leasing - leasetagare
2013-01-01- 2012-01-01-
2013-12-31 2012-12-31

Koncern
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Minimileaseavgifter 88 042 91 772
Totala leasingkostnader 88 042 91 772

Avtalade framtida minimileasavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
      Inom ett år 89 382 88 042
      Mellan ett och fem år 119 865 209 247

209 247 297 289

Not 6  Räntekostnader och liknande resultatposter
2013-01-01- 2012-01-01-
2013-12-31 2012-12-31

Koncern
Räntekostnader, fastigheten 157 934 54 712
Övrigt 100 907 182 220

258 841 236 932

Not 7  Skatt på årets resultat
2013-01-01- 2012-01-01-
2013-12-31 2012-12-31

Koncern
Aktuell skatt -364 812 -1 256 704
Uppskjuten skatt -226 385 -427 429
Årets skattekostnad -591 197 -1 684 133

Resultat före skatt 9 588 521 6 172 513

Genomsnittlig skattesats 6,17% 27,28%

Resultat före skatt multiplicerat med aktuell skattesats i Sverige 2 109 475 1 623 371
Utländska verksamheter med en annan skattesats än Sverige 109 652 -
Skatt till följd av uppskjuten skattefordran - -
Skatt till följd av förändring tidigare taxeringar - -
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Not 8  Balanserade utgifter för produktutveckling
2013-12-31 2012-12-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Internt utvecklade tillgångar 1 320 241 -

1 320 241 -
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Årets avskrivning enligt plan -132 664 -

-132 664 -
Redovisat värde vid årets slut 1 187 577 -

Not 9  Byggnader och mark
2013-12-31 2012-12-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 8 549 950 -
-Nyanskaffningar 1 158 024 8 549 950
-Avyttringar och utrangeringar -9 707 974 -

- 8 549 950
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -65 218 -
-Avyttringar och utrangeringar 320 887 -
-Årets avskrivning enligt plan -255 669 -65 218

- -65 218
Redovisat värde vid årets slut - 8 484 732

Taxeringsvärde byggnader: - 3 683 000
Taxeringsvärde mark: - 1 767 000

- 5 450 000

Not 10  Maskiner och andra tekniska anläggningar
2013-12-31 2012-12-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 2 449 741 1 476 137
-Nyanskaffningar 566 070 973 604

3 015 811 2 449 741
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -1 492 642 -1 097 884
-Årets avskrivning enligt plan -395 731 -394 757

-1 888 373 -1 492 641
Redovisat värde vid årets slut 1 127 438 957 100

Maskiner som innehas under finansiella leasingavtal Inga Inga
ingår med följande belopp:
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Not 11  Inventarier, verktyg och installationer
2013-12-31 2012-12-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 072 723 816 374
-Nyanskaffningar 1 759 109 256 349
-Avyttringar och utrangeringar -1 141 362

1 690 470 1 072 723
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -758 715 -651 820
-Avyttringar och utrangeringar 101 621 -
-Årets avskrivning enligt plan -263 529 -106 894

-920 623 -758 714
Redovisat värde vid årets slut 769 847 314 009

Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal Inga Inga
ingår med följande belopp

Not 12  Varulager m m
2013-12-31 2012-12-31

Koncern
Råvaror och förnödenheter 465 400 780 565
Produktutveckling 1 034 080
Totalt 1 499 480 780 565

Varulager redovisat till nettoförsäljningsvärde 1 499 480 780 565

 Produktutvecklingen är bedömd baserat på att framtida aktivering av utvecklingsarbetet sker i samband med
 färdigställandet av produkten.

Not 13  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2013-12-31 2012-12-31

Förutbetalda supportavgifter 2 286 668 -
Övriga poster 2 007 339 1 957 698

4 294 007 1 957 698
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Not 14  Eget kapital

Aktie- Bundet Fritt Årets
kapital eget kapital eget kapital resultat

Koncernen
Ingående balans 2013-01-01 100 000 4 492 116 -1 632 689 4 488 380
Effekt av retroaktiv tillämpning - - - -
Effekt av rättelse av fel - - - -
Justerad ingående balans 2013-01-01 100 000 4 492 116 -1 632 689 4 488 380

Förändringar i redovisade värden som
redovisas direkt mot eget kapital
Uppskrivning av anläggningstillgångar - - - -
Minskning av uppskrivningsfond - - - -
Förändringar i verkligt värde
på säkringsinstrument - - - -
Omräkningsdifferenser - 43 -7 238 -
Skatteeffekt - 260 924 - -
Summa Förändringar i redovisade värden - 260 967 -7 238 -

Transaktioner med koncernens ägare
Nyemission - - - -
Utdelning - - -2 579 000 -
Nedsättning av aktiekapital - - - -
Erhållna aktieägartillskott - - - -
Återbetalda aktieägartillskott - - - -
Förändring av ägarandel i dotterföretag - - - -
Summa Transaktioner med ägare - - -2 579 000 -

Omföring mellan poster i eget kapital
Fondemission - - - -
Disposition av årets resultat - - 4 488 380 -4 488 380
Årets resultat - - - 1 640 722
Summa Omföringar - - 4 488 380 -2 847 658

Eget kapital  2013-12-31 100 000 4 753 083 269 453 1 640 722

Not 15  Övriga kortfristiga skulder
2013-12-31 2012-12-31

Koncern
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 8 675 876 3 612 333

8 675 876 3 612 333

Not 16  Leverantörsskulder
2013-12-31 2012-12-31

Koncern
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas
efter mer än tolv månader från balansdagen - -
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas
efter mer än fem år från balansdagen - -



102

KONCERNREDOVISNING 2012 & 2013

Verisec AB (publ)  18 (20)
556587-4376

Not 17  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2013-12-31 2012-12-31

Koncern
Interimsskulder support 7 148 804 2 055 209
Interimsskulder personalisering dosor 1 804 842 4 074 530
Förskottsfakturerad kund 7 362 000 -
Övriga poster 3 837 206 3 151 939

20 152 852 9 281 678

Not 18  Transaktioner med närstående
 Hyresavtal
 Bolaget hyr sedan 2013 lokaler för kontor, lager och produktion i Upplands Väsby av Aquitaine Properties AB.
 Detta bolag ägs indirekt av Bolagets styrelseledamöter, vilka också sitter i hyresgivarens styrelse. Bashyran
 uppgår till 1,3 miljoner kronor per år med årlig indexuppräkning. Hyresavtalet löper från 1 juni 2013 till och
 med den 31 maj 2020. Om avtalet inte sägs upp minst nio månader innan det löper ut förlängs det med tre år
 åt gången.

 Telemarketingtjänster
 Under perioden 2012-2013 tillhandahöll koncernbolaget Aquitaine Construction AB telemarketingtjänster till
 Verisec AB till en total summa av 340 100 kronor plus moms. Detta bolag ägs indirekt av Bolagets
 styrelseledamöter, vilka också sitter i Aquitaine Construction ABs styrelse. Samarbetet upphörde under
 sommaren 2013.

 Koncernfordran
 Per balansdagen finns en fordran på koncernmoderbolaget Marquay Invest AB om 7,9 Msek som primärt är
 hänförlig till avyttringen av Dotterbolaget Aquitaine Properties AB.  Lånet är kortfristigt och är en icke
 räntebärande fordring.  

Not 19  Likvida medel

2013-12-31 2012-12-31
Koncern
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 12 281 722 2 410 596

12 281 722 2 410 596

 Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
 -      De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
 -      De kan lätt omvandlas till kassamedel.
 -      De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.
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Not 20  Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

2013-12-31 2012-12-31
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Koncernen
Avskrivningar 1 047 593 566 870
Rearesultat försäljning av rörelse/dotterföretag -97 595 -
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 120 720 192

1 070 718 567 062

Not 21  Koncernuppgifter
 Koncernens moderbolag
 Verisec AB (publ), org nr 556587-4376, med säte i Nacka
 Verisec AB ägs av Maquay Invest AB (org nr 556915-3496) som i sin tur ägs av yttersta koncernbolaget
 Aquitaine Holding AB (org nr 556915-3538) med säte i Nacka.

 Dotterbolag (per 31 december 2013)
 Verisec Limited, org. nr 07144625, med säte i Storbritannien - 100%
 Verisec Labs Doo, org. nr 20858362, med säte i Serbien - 100%

 Dotterbolag (per 31 december 2012)
 Verisec Limited, org. nr 07144625, med säte i Storbritannien - 100%
 Verisec Labs Doo, org. nr 20858362, med säte i Serbien - 100%
 Aquitaine Properties AB (Fd.Verisec Real Estate AB), org. nr 556504-2236 - 100% (avyttrat den 31 december
 2013)
 Aquitaine Construction AB (Fd. Crestia Nordic AB), org. nr 556502-4374 - 100% (avyttrat den 21 december
 2013)

 Under räkenskapsåren 2012 och 2013 ingick fastighetsbolaget Aquitaine Properties AB (org.nr. 556904-2236) i
 koncernräkenskaperna. Under räkenskapsåret 2012 gjordes inom ramen för Aquitaine Properties AB
 investeringar om 323 576 kr, avskrivningar togs om 65 218 kr och räntekostnaderna uppgick till 54 712 kr.
 Under räkenskapsåret 2013 gjordes inom ramen för Aquitaine Properties AB investeringar om 2 793 115 kr,
 avskrivningar togs om 357 290 kr och räntekostnaderna uppgick till 157 934 kr. Under de första nio månaderna
 2013 gjordes inom ramen för  Aquitaine Properties AB investeringar om 2 670 901 kr, avskrivningar togs om
 305 740 kr och räntekostnaderna uppgick till 116 717 kr.
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Underskrifter

 Nacka den 17 november 2014

 Dragoljub Nesic Johan Henrikson
 Styrelseordförande Verkställande direktör / styrelseledamot

 Anders Henrikson Tony Buss
 Styrelseledamot Styrelseledamot

 Jakub Missuna Martin Skånberg
 Styrelseledamot Styrelseledamot
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ADRESSER

ADRESSER

Verisec AB (publ)
Smedjegatan 6
Box 2034
131 02 Nacka
08-723 09 00
www.verisec.com

Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
08-402 90 00

Remium Nordic AB
Kungsgatan 12-14
111 35 Stockholm
08-454 32 00

Advokatfirman Lindahl KB
Box 1065
101 39 Stockholm
08-527 70 800

Ernst & Young AB
Box 7850
103 99 Stockholm
08-520 590 00
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