
SVENSK  
IT-SÄKERHET 

MED VÄRLDEN SOM 
MARKNAD

Vill du teckna aktier i ett IT-säkerhetsbolag som varit 
lönsamt sedan starten 2002? Som ett led i Verisecs 
internationella expansion gör vi en nyemission och 

breddar ägandet inför en listning på  
Nasdaq First North. 

 

Erfaren ledning som byggt bolaget sedan 2002 

Tolv år av hög tillväxt med lönsamhet, utan externt kapital

Ökade krav på säkerhet driver ett skifte till nästa generations teknik

Marknaden för IT-säkerhet växer kraftigt och vår nisch dubblas på fem år

Produkter och tjänster i framkant av digital säkerhet

Starka referenser i samtliga kundgrupper

Egen utvecklingsavdelning med specialistkompetens

7 SKÄL ATT INVESTERA I VERISEC:  

20%
GENOMSNITTLIG 

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 
DE SENASTE 5 ÅREN - ALLTID 

MED LÖNSAMHET



VD HAR ORDET
Hur många lösenord tvingas du hålla reda på för att klara av din uppkopplade 

tillvaro? 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.

I Sverige är vi vana vid en hög nivå av IT-säkerhet. De flesta svenska bankkunder har någonting säkrare än ett fast lösenord för 

att logga in till sin bank. Men så ser det inte ut i resten av världen. Detta beror på att det är för dyrt att till en kostnad av cirka 

200 kronor per användare rulla ut inloggningsdosor till hundratals miljoner. Med en mobillösning som vår Freja Mobile - där 

kostnaden är 10-15 kronor per användare - ändras spelplanen helt. Det innebär också att tre miljarder internetanvändare kan få 

en säker och bekväm inloggning till många fler webbplatser och molntjänster; e-post, distansarbete, onlinespel, aktiedepåer och 

mycket annat som behöver säkras. 

Verisec har i dagsläget cirka 120 kunder, varav ett 40-tal utanför Sverige. Våra tre stora kundgrupper är banker, myndigheter och 

större företag. Förutom säker inloggning hjälper vi dem också att skydda information, kommunikation och betaltransaktioner 

med avancerade krypteringslösningar. IT-säkerhetsmarknaden växer kraftigt och efter att ha etablerat en stark position i 

Sverige, Norden och Storbritannien skall vi nu fortsätta vår internationella expansion. Vill du vara med på den resan? Då är du 

välkommen att teckna aktier i ett välskött och lönsamt tillväxtbolag med världen som marknad.

KORTA FAKTA OM VERISEC
 
Verksamhetsstart: 2002

Geografisk etablering: Stockholm, Upplands Väsby, London och Belgrad

Geografisk distribution: Global

Antal anställda: 40

Produktutveckling: Dedikerat utvecklingscenter. Cirka hälften av de anställda arbetar inom FoU

Antal kunder: ca 120, varav 40 internationella

Kundgrupper: Bank & finans, myndigheter och större företag

Omsättning 2013: 57,2 miljoner kronor

Resultat 2013 (Ebit): 9,7 miljoner kronor

Omsättningstillväxt: 20% i genomsnitt de senaste fem åren

Marknadsplats: Nasdaq First North

Försäljningspris: 42 kronor per aktie. Courtage utgår ej

Värdering: 134,4 miljoner kronor före emissionstillskott

Emissionsbelopp: 35 miljoner kronor

Nya ägares andel vid fulltecknad emission: 21%

Anmälningsperiod: 24 november - 5 december 2014

Beräknad lividdag: 12 december 2014

Beräknad första dag för handel: 18 december 2014

ERBJUDANDET I KORTHET 
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VERKSAMHET & AFFÄRSOMRÅDEN
DIGITALA IDENTITETER

Med en kombination av produkterna i vår egenutvecklade Freja-familj och tjänster inom säker 

logistik och molnbaserad ID-säkerhet erbjuder Verisec lösningar för att hantera och skydda 

digitala identiteter i stor skala med följande användningsområden:

• Inloggning till företagsnätverk

• Bankinloggning och signering av transaktioner

• Single sign-on till molntjänster

• Inloggning till webbplatser, myndigheter etc. utan osäkra lösenord

Verisec erbjuder en komplett teknikplattform, från den grundläggande arkitekturen i nätverken till användarens inloggningsenhet 

som kan vara allt från en bankdosa till mobilapp. Denna nisch inom IT-säkerhet definieras som Identity & Access Management 

(IAM). 

INFORMATIONSSÄKERHET

En digital identitet skyddar åtkomsten till information medan informationssäkerhet handlar om att skydda informationen i sig 

med hjälp av kryptering. Med kombination av vår egenutvecklade Chiave-familj och avancerad krypteringshårdvara erbjuder 

Verisec lösningar för att skydda känslig information i stor skala med följande användningsområden:

• Kryptering av kreditkortsbetalningar

• Kryptering av känslig data inom bank, finans och myndigheter

• Hantering av krypteringsnycklar

Vill du veta mer? Information om erbjudandet, fullständigt prospekt samt anmälningssedlar hittar du här:

Översikt 2013 2013-09-30 (9m) 2014-09-30 (9m)

Intäkter, Tkr 57 276 36 898 38 292

Rörelseresultat (EBIT), Tkr 9 747 4 130 1 213

Rörelsemarginal (%) 17% 11% 3%

Resultat efter skatt, Tkr 1 641 2 320 1 036

Nettomarginal (%) 3% 6% 3%

Eget kapital, Tkr 6 763 7 390 7 601

Nettokassa, Tkr 12 282 -4 426 3 126

Soliditet, % 16% 19% 25%

Medeltal anställda  34  35  36

FINANSIELL INFORMATION
  

www.verisec.comwww.nordnet.se www.remium.com



För mer information och anmälan till ovanstående, skicka ett mail till notering@verisec.se eller besök www.verisec.com.

BOLAGSPRESENTATIONER HÅLLS 
PÅ FÖLJANDE ORTER:
24 november Göteborg Stora Aktiedagen, Svenska Mässan

25 november Kalmar Lunchpresentation, Frimurarhotellet. Kvällspresentation, Aktiespararna, Jenny Nyströmskolan

26 november Stockholm Lunchpresentation, Remium

27 november Halmstad Kvällspresentation, Aktiespararna, Kalervos Lokstallarna

28 november Stockholm Lunchpresentation, Remium

1 december Malmö Kvällspresentation, Clarion Temperance

2 december Stockholm Remium Kapitalmarknadsdag

2 december Växjö Eftermiddagspresentation, Remium

3 december Uppsala Lunchpresentation, Uppsala Konsert & Kongress

3 december Gävle Kvällspresentation, Elite Hotel

Viktig information
Observera att denna informationsbroschyr endast utgör ett kort utdrag ur ”Prospektet” avseende nyemission i Verisec AB, organisationsnummer 556587-4376 (”Verisec”) 

och upptagande till handel på Nasdaq First North, registrerat vid Finansinspektionen den 21 november 2014 och att varje beslut om att investera i Verisec skall baseras på 

en bedömning av Prospektet i sin helhet. Prospektet finns tillgängligt på www.verisec.com och www.remium.com. Prospektet kan även erhållas i pappersform från Remium 

Nordic AB, organisationsnummer 556101-9174, Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm, telefon 08 – 454 32 70. 

 

Erbjudandet till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare om förvärv av aktier i Verisec (”Erbjudandet”) enligt Prospektet 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, denna 

informationsbroschyr eller annan information avseende Erbjudandet 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 Prospektet 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 

registrering krävs, eller till personer med hemvist där.

 

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker (investerare uppmanas att särskilt läsa avsnittet ”Riskfaktorer” i Prospektet). När investerare fattar ett investerings-

beslut 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 Prospektet 

samt eventuella tillägg till Prospektet. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i Prospektet. 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.

 

Denna informationsbroschyr liksom Prospektet 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 denna informationsbroschyr eller 

Prospektet gäller endast vid tidpunkten för Prospektets offentliggörande och Verisec gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsin-

riktade 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” i Prospektet finns en beskrivning, dock inte uttömande, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller faktisk utveckling kan komma att skilja 

sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden.

 

Prospektet och informationsbroschyren innehåller historisk och framtidsinriktad information för de marknader där Verisec verkar inom vid tidpunkten för offentliggörandet 

av Prospektet. 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 förvis-

sa 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 eller informationsbroschyren, möjligen inte utgör tillförlitliga indikationer 

på Verisecs framtida resultat.

 

Tvist rörande innehållet i denna informationsbroschyr ska avgöras enligt svensk materiell rätt och av svensk domstol exklusivt.


