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Undantag från prospektskyldighet 
Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen då nyemissionen är 
undantaget från prospektskyldighet enligt ”Lag om handel med finansiella instrument – Undantag 
avseende erbjudande till allmänheten”. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av 
erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 2,5 miljon euro under en tolvmånadersperiod. 
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Uttalanden om framtiden 
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrelsens 
nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiella utveckling. Framåtriktade uttalanden 
uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för memorandumet. 
Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla 
framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. 
 

 
Definitioner 
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med ”Bolaget” eller ”C 
Security” avses C Security Systems AB med organisationsnummer 556849-1368. 
 
 
 

 
Styrelsens försäkran 
Memorandumet har upprättats av styrelsen för C Security Systems AB med anledning av nyemission 
och upptagande till handel på AktieTorget. Styrelsen för C Security Systems AB är ansvarig för 
innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder 
för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med 
faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd. 
Den ekonomiska informationen bygger på reviderat material, men i övrigt är inte memorandumet 
granskat av Bolagets revisorer. 
 
Solna den 8 maj 2014 
 
C Security Systems AB 
 
 
Robert Tejme Carl Aspenberg Bo Lorentzon  Joakim Primén 
Styrelseordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spridning av memorandumet 
Aktien är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt 
detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 
registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte 
distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen 
eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i 
sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta 
memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol 
exklusivt. 
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C-Pod är ett komplett larm- och övervakningssystem för 
den globala båtmarknaden. Med en C-Pod installerad 
kan båtägaren se var båten befinner sig via GPS, 
fjärrstyra utrustning ombord samt få larm vid oförutsedda 
händelser. 
 

 
 Högt teknikinnehåll 

 
 Partnerskap med den finska båttillverkaren Buster 

 
 Långtgående samarbete med ett av Frankrikes 

största försäkringsbolag  
 

 Värdering av Bolaget 14,8 miljoner kronor före 
genomförd emission  
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Villkor och anvisningar 
 
Emissionsvolym 
Emissionen uppgår till maximalt 5 000 000 
kronor fördelade på 1 886 792 aktier. Kvot-
värdet är 0,10 kronor per aktie.  
 
Teckningskurs 
Priset är 2,65 kronor per aktie. Courtage utgår 
ej. Värdering av Bolaget är 14,8 miljoner 
kronor före emissionen, ”pre-money”. 
 
Företrädesrätt 
Emissionen genomförs utan företrädesrätt för 
befintliga aktieägare.  
 
Teckningstid 
Anmälan om teckning kan göras från och med 
den 19 maj till och med den 17 juni 2014. 
Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga 
teckningstiden. 
 
Anmälan 
Teckning skall ske på särskild teckningssedel i 
minst en post om 2 000 aktier, därefter i valfritt 
antal aktier.  Ofullständiga eller felaktiga 
teckningssedlar kan komma att lämnas utan 
avseende. Vid flera inlämnade teckningssedlar 
gäller den senast inlämnade. 
 
Anmälan, som är bindande, skall sändas till: 
 
Aktieinvest FK AB 
Emissionsservice 
113 89  STOCKHOLM 
 
En påskriven anmälningssedel kan även faxas 
eller skannas in och sändas via mail till: 
 
Fax: 08-5065 1701 
E-post: emittentservice@aktieinvest.se 
 
Frågor besvaras på telefon:08-5065 1795 
 
 
Tilldelning 
Vid tilldelning kommer styrelsen att eftersträva 
att C Security får en bred ägarbas. Vid 
överteckning kommer styrelsen att besluta om 
tilldelning av aktier, vilket innebär att 
tilldelning kan komma att ske med färre antal 
aktier än vad anmälan avser. Tilldelning är inte 

beroende av när under teckningstiden 
teckningssedeln lämnas. 
 
Besked om tilldelning 
När tilldelning fastställts skickas avräk-
ningsnota till dem som erhållit tilldelning, 
vilket beräknas ske den 25 juni 2014. De som 
ej erhållit tilldelning får inget meddelande. 
 
Betalning 
Full betalning för tilldelade aktier skall 
erläggas kontant senast den 2 juli 2014 
(likviddagen) enligt instruktion på 
avräkningsnotan. Aktier som ej betalas i tid 
kan komma att överlåtas till annan. Ersättning 
kan krävas av dem som ej betalat tecknade 
aktier. 
 
Leverans av aktier 
C Security är under anslutning till Euroclear 
Sweden AB:s kontobaserade värdepappers-
system (fd VPC). De aktier som betalats senast 
den 2 juli 2014, beräknas finnas tillgängliga på 
VP-kontona den 18 juli 2014.  
 
Vid registrering av aktier i depå kan 
tillgängligheten senareläggas beroende på 
kommissionärens eller bankens rutiner med 
registrering. 
 
Villkor för genomförande av emissionen 
Lägsta emissionsbelopp för att fullfölja 
emissionen är 3 miljoner kronor.  
 
Handel på AktieTorget 
C Security Systems AB har godkänts av 
AktieTorget för upptagande till handel på 
AktieTorget under förutsättning att 
spridningskravet av aktien är uppfyllt och 
minimibeloppet i emissionen har emitterats. I 
samband med noteringen kommer resultatet av 
emissionen att offentliggöras via ett 
pressmeddelande.  Första handelsdag är 
beräknad till måndag den 1 augusti 2014. 
 
Handelsbeteckningen kommer att vara CSS. 
ISIN-kod för aktien är SE0005991981.  
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Handel i aktien  
AktieTorget är ett värdepappersinstitut och driver en handelsplattform som benämns MTF 
(Multilateral Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem 
(INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna. 
Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är noterade på AktieTorget använder 
sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i 
realtid på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se och hos de flesta Internetmäklare samt på 
hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i 
dagstidningar. Aktierna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget den 1 augusti 2014, 
under förutsättning att emissionen genomförs och AktieTorgets spridningskrav uppfylls. 
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Välkommen som aktieägare 
 
För snart tre år sedan förvärvade det nystartade 
bolaget C Security System AB rättigheterna till 
C-Pod. Redan då var C-Pod en intressant 
produkt men hade behandlats lite styvmoderligt 
av sin förra ägare. Grundarna till C Security såg 
däremot en möjlighet att skapa en produkt som 
fyllde en tydlig funktion på marknaden och 
skulle kunna säljas på den globala 
båtmarknaden. 
 
Nu, efter några års arbete med att nischa in C-
Pod till rätt kundsegment ute på den 
internationella marknaden, märker vi ett allt 
större gensvar. Intresset kommer från olika delar 
av världen vilket innebär att vi verkligen lyckats 
i vår ambition att nå ut globalt. 
 
2013 var ett händelserikt år. Till att börja med 
utvecklade vi smartphone-appar till iPhone, 
Android, Windows och Blackberry-telefoner. 
Samtidigt tog vi fram en sensor för montering på 
utombordsmotorer, som larmar vid stöld. 
Dessutom utvecklades en lösning för 
övervakning av flera båtar parallellt. Den nya 
vyn är tillgänglig på webben och gör det möjligt 
för t.ex. marinor, assistansbolag och 
charterföretag att se samtliga deras båtar och 
status i en och samma kartvy. Om vederbörande 
vill ha mer information eller ändra inställningar 
för en enskild båt är det möjligt att gå in på 
enskilda konton. 
 
Förutom ett avtal med båttillverkaren Buster har 
vi nu även avtal med fyra andra båttillverkare. 
Vi har även tecknat avtal med sju större 
butikskedjor utspridda över Europa, Australien 
och Västindien, som alla valt in C-Pod i sitt 
ordinarie sortiment. 
 
Vår franska distributör ingick i slutet av förra 
året ett avtal med ett av Frankrikes största 
försäkringsbolag som har cirka 16 000 
båtförsäkringar. C-Pod kommer inför 
försäkringsåret 2014 att vara obligatorisk i en av 
deras båtförsäkringar. Att bli en del av en 
försäkring betyder mycket då vi automatiskt når 
ut till ett stort antal båtägare på kort tid, samt 
kan ta del av styrkan hos en stor 
säljorganisation.  
 
C-Pod har även under året blivit certifierad och 
godkänd för import och försäljning till Ryssland. 
Idag är i stort sett C-Pod ensam produkt i sitt 
slag som innehar samtliga certifikat och tillstånd 
för användning i landet. Den ryska marknaden 
ser vi på sikt som mycket intressant trots 

aktuella oroligheter och tendenser att avskärma 
sig från väst. 
 
Sammantaget har vi en mycket spännande tid 
framför oss där vi ser att det finns stora 
möjligheter till expansion på den globala 
marknaden för en produkt med C-Pods kvalitéer 
och egenskaper. Det system som C Security 
levererar ger ägare en trygghet och kontroll över 
båten som annars ofta ligger oskyddad i en 
hamn. Som nästan alltid så kostar en expansion 
pengar, vilket gör att vi nu vänder oss till 
aktiemarknaden för att få kapital för att möta 
den ökade efterfrågan. 
 
Efter genomförd emission kommer Bolagets 
aktier att noteras på AktieTorget. Välkommen 
att teckna aktier i C Security Systems AB!  
 

Magnus Söderberg  
VD, C Security Systems AB 
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Bakgrund till nyemissionen och framtida 
kapitalbehov 
 
C Security Systems AB är ett bolag i tillväxt. 
De senaste åren har det vuxit med närmare 55 
procent per år. Styrelsen bedömer den framtida 
tillväxten i antagna budgetar till drygt 80 
procent per år.  
 
Införsäljningsprocesserna till båttillverkare och 
försäkringsbolag är relativt långa vilka gör att 
de avtal som skrivs idag resulterar i försäljning 
först om något år. Bolaget har dock även 
försäljning direkt till slutkund via distributörer 
samt Bolagets egen webbshop. 
 
Bakgrund och motiv till nyemissionen 
Styrelsen för C Security Systems AB har 
beslutat, med stöd av beslut på årsstämman den 
25 april 2014, att genomföra en publik 
nyemission och att därefter notera Bolagets 
aktie på AktieTorget.  
 
Emissionen riktar sig till såväl privata som 
institutionella investerare och kan maximalt 
tillföra Bolaget 5 000 000 kronor före 
emissionskostnader. Emissionskostnaderna 
beräknas till 500 000 kronor. 
 
Skälet för att genomföra nyemissionen är att 
stärka rörelsekapitalet så att inte kapitalbrist 
hindrar Bolagets försäljningstillväxt. Dess-
utom, om emissionen fulltecknas, kommer en 
miljon kronor att användas till uppgradering av 
Bolagets dataserver och fortsatt utveckling av 
C-Poden. 
 

För den eventualitet emissionen inte skulle bli 
fulltecknad kan det bli så att Bolaget måste 
begränsa tillväxten framförallt genom att inte 
etablera sig på nya marknader i den takt som 
annars kan ske. Dessutom kommer 
investeringarna i servern och C-Poden att 
senareläggas. 
 
Rörelsekapitalförklaring 
Utan nyemissionen kan C Security ändå 
fullgöra sina förpliktelser mot leverantörer och 
kreditgivare, men Bolaget får svårt att 
tillgodose efterfrågan på produkter i den takt 
som marknaden efterfrågar. 
 
Styrelsen bedömer att genom föreliggande 
nyemission täcks kommande rörelsekapital-
behov under åtminstone de kommande 12 
månaderna. 
 
Framtida kapitalbehov 
Styrelsen för C Security bedömer att Bolaget 
inte kommer att behöva förstärka 
rörelsekapitalet under de närmaste två åren, 
givet nuvarande planer på marknads-
bearbetning.  Vid fortsatt kraftig expansion kan 
Bolaget dock hamna i en situation där 
ytterligare rörelsekapital kan underlätta 
tillväxten.  
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C Security Systems AB 
 
C Security Systems AB är ett publikt 
aktiebolag och bedriver verksamhet under 
denna associationsform, vilken regleras av 
aktiebolagslagen. Bolaget bildades i Sverige 
och registrerades 2011-04-08 med 
organisationsnummer 556849-1368. Den ur-
sprungliga firman var Grundbulten 2009 AB. 
Nuvarande firma C Security Systems AB 
registrerades 2011-05-09. 
 
Föremål för Bolagets verksamhet är att 
utveckla, marknadsföra och sälja 
säkerhetssystem för marint bruk samt därmed 
förenlig verksamhet. 
 
Bolaget är under anslutning till Euroclear (fd 
VPC), vilket innebär att det är Euroclear 
Sweden AB som kommer att föra Bolagets 
aktiebok. Bolagets säte är Stockholms 
kommun, Stockholms län. 
 

Bolaget har inte varit part i några rättsliga 
förfaranden eller skiljedomsförfaranden 
(inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller 
sådana som Bolaget är medveten om kan 
uppkomma) under de senaste tolv månaderna, 
och som nyligen haft eller skulle kunna få 
betydande effekter på Bolagets finansiella 
ställning eller lönsamhet. 
 
Årsredovisningar och bolagsordning kan 
beställas i pappersform från Bolaget eller 
hämtas från Bolagets hemsida: 
 
C Security Systems AB 
Solna Strandväg 3 
171 54  SOLNA 
Tel  08-50 00 10 52 / 073-44 44 639 
E-post: ir@c-pod.com  
Hemsida: www.c-pod.com 
 

  
 

 
 
C Security Systems monter dagen innan Europas största båttillbehörsmässa, METS, öppnar 2013.
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Affärsidé  
 
C Security Systems AB:s affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja webbaserade 
larm- och övervakningssystem till den globala båtmarknaden. 
 
Verksamhet 
C Security Systems AB förvärvade år 2011 
rättigheterna till produkten C-Pod. C-Pod är ett 
komplett larm- och övervakningssystem med 
GPS-sökning som nås via mobil eller webben. 
Bolaget har ett eget Java-baserat system med 
en server som driftas i Sverige. Den fysiska 
produkten tillverkas och sätts ihop i Sverige, 
med komponenter från främst Asien.  
 
Bolaget bedriver försäljning via  distributörer, 
båttillverkare och genom en egen webbshop. 
Bolagets intäkter består av försäljning av 
produkten C-Pod med tillbehör och av 
återkommande abonnemangsförsäljning. 
Abonnemanget betalas antingen i förskott för 
ett respektive två år eller per månad. I detta 
ingår support alla vardagar, uppdateringar av 
mjukvara, obegränsad global GSM-roaming, 
personlig webbportal för att administrera 
larmet och smartphone-appar. 
 
Marknad 
C-Pod har installerats i båtar i över 50 länder 
och har idag omkring 500 aktiva kunder. För 
att nå ett positivt kassaflöde behöver Bolaget 
1 400 aktiva kunder. 
 
Enbart i Sverige finns det ca 880 000 båtar, 
varav 180 000 faller inom marknaden för C-
Pod. Globalt beräknas antalet båtar som faller 
inom C-Pods marknadssegment vara ca 4,5 
miljoner. I Sverige sker marknadsföring och 
försäljning av Bolaget självt och utanför 
Sverige har Bolaget samarbete med 21 
distributörer som tillsammans täcker 27 länder 
i tre världsdelar. Av Bolagets försäljning står 
produkter för ca 44 procent av intäkterna och 
återkommande abonnemang för ca 56 procent. 
Av den totala försäljningen står Sverige för 
ungefär 35 procent, Finland 17, Frankrike 10 
och Västindien och Nordamerika 7 procent.  
 
Marknaden drivs i stor utsträckning av 
försäkringsbolagen som med hjälp av 
spårsökningssystem och båtlarm kan minska 

sina ersättningskostnader till kunder som 
förlorat sin egendom. I Sverige ger de flesta 
försäkringsbolag en reducerad självrisk upp till 
15 procent om en försäkringstagare har 
installerat en C-Pod. Internationellt har 
försäkringsföretagen inte varit lika drivande 
och därför har C Security fokuserat på 
införsäljning till dessa. Denna strategi har varit 
lyckosam och Bolaget för i dagsläget 
diskussioner med ett flertal av de största 
aktörerna i Europa och Ryssland. I ett av 
Frankrikes största försäkringsbolag har C-Pod 
redan blivit vald till att vara obligatorisk i en 
försäkring med start 2014, med vilken 
försäkringstagaren får kraftigt reducerad 
självrisk.  
 
C Security erbjuder även en service där en 
användare kan övervaka ett flertal båtar i en 
samlad vy. Denna service har öppnat upp 
marknaden för charterbolag, flottor och 
marinor. En marina med ca 250 båtar 
genomför nu tester på 10 av dessa för att gå 
vidare med samtliga båtar på marinan om 
testerna faller väl ut. Ytterligare en tydlig 
indikation på efterfrågan av denna service är 
att ett företag valt att gå vidare med C-Pod för 
tre av sina fiskeflottor i Iles de la Réunion, Nya 
Kaledonien och Bretagne. 
 

 

 
Exempel av flera båtar som övervakas i en marina 
på Guadeloupe. 
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Händelser i företagets utveckling
 
1999 
Bolaget Pilotfish Networks AB, org nr 
556565-2954 bildas av Volvo Technology 
Transfer AB och Carlstedt Research & 
Technology AB som blir huvudägare. Syftet 
med bolaget är att utveckla ett produktutbud 
som innehåller elektroniska tjänster som skall 
kommunicera mellan lokala nätverk i t ex 
fritidsbåtar, fordon mm. Kommunikationen 
skall ske via GSM. Fokus för tjänsterna är den 
marina marknaden med målet att under år 2000 
kunna leverera dessa under varumärket 
”SeaKey”. 
 
2000 – 2004 
Volvo Technology Transfer AB jämte 
Pythagoras Participations CVBA förändrar 
verksamheten mot att erbjuda storskaliga 
lösningar till industriföretag för 
kommunikation med deras produkter. Beslut 
togs 2004 om att bolagets framtida fokus skall 
ligga inom den publika transportsektorn. 
 
2005 
Den marina delen i Pilotfish Networks knoppas 
av till ett fristående bolag, SeaKey AB, org nr 
556627-0715, som har får ensamrätt att 
utveckla världsmarknaden för fritidsbåts-
segmentet som bygger på bolagets grund-
teknologi. Verksamheten har varit fokuserad 
på att etablera distributionskanaler i ett flertal 
Europeiska länder. 
 
2006 
Under året inledde SeaKey AB lanseringen och 
försäljningen av produkten C-Pod i Europa. 
Försäljningen har skett genom uppbyggnaden 
av en bred distributionsmodell samt genom att 
etablera varumärket på viktiga marknader i 
Europa. 
 
2007 
Stor kraft har fått ägnas åt att säkerställa att 
systemet fungerar korrekt runt om i världen. 
 
2008 
En ny mjukvaruversion lanseras som höjt 
säkerhetsnivån och gjort systemet stabilare. 
 
 
 

2010 
Leveranser inleds till den amerikanska 
marknaden. 
 
2011 
På grund av motsättningar mellan ägarna och 
att vissa av dem inte fullföljde sina åtaganden i 
samband med en nyemission begärde SeaKey 
AB sig själv i konkurs på grund av 
likviditetsbrist. 
 
Det nybildade bolaget C Security Systems AB 
förvärvar alla materiella och immateriella 
tillgångar och rättigheter gällande det marina 
säkerhetssystemet C-pod. I förvärvet ingick 
även existerande varulager om ca 900 C-Pod i 
olika skeden av färdigställande. Affärs-
modellen ändrades till ett lägre pris per enhet 
och ett fast pris per år för abonnemanget.  
 
2012 
Avtal sluts med den finska båttillverkaren 
Buster som från och med modellprogrammet 
2013 monterar kablage anpassat för montering 
av C-pod i samtliga sina stora båtar1 redan vid 
tillverkningen. Samtliga avtal med 
distributörer ses över och förnyas eller sägs 
upp. 
 
2013 
CSS utvecklar appar till smartphones, 
utombordssensor och övervakning av flera 
båtar. Företaget får tillstånd att sälja och 
exportera till Ryssland, avtal sluts med ett 
franskt försäkringsbolag om att C-Pod ska vara 
ett krav i en av deras båtförsäkringar samt med 
de franska båttillverkarna Fontaine Pajot, Rhéa 
Marin och RM Fora Marine. 
 
2014 
Tre fiskeflottor och en marina har valt att börja 
med C-Pod. Bolaget har erhållit en initial order 
från Australien på 0,4 miljoner  kronor, vilket 
var större än väntat. Ordern är av strategisk 
betydelse för Bolaget. 

                                                 
1 Gäller Buster XL och större båtar. 
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C-Pod 
 
C-Pod är ett söksystem och båtlarm som 
kontinuerligt har produktutvecklats under 14 
års tid. Från början var systemet avsett för 
båtar från 26 fot (7,9m) och uppåt men då 
mindre styrpulpetsbåtar har ökat i värde är det 
snarare försäkringsvärdet som styr behovet av 
ett båtlarm. Företaget uppskattar att alla båtar 
som har ett försäkringsvärde från 300 000 
kronor och uppåt faller inom kundgruppen för 
C-Pod. 
 
C-Pod systemet 
Systemet består av tre delar, C-Pod-enheten, C 
Securitys servern och användargränssnitten 
(webbsidan, appar och SMS). All 
kommunikation mellan C-Pod-enheten och 
servern, samt mellan användaren och servern, 
sker via GSM-nätet. Ingen kommunikation 
sker direkt via C-Pod-enheten och användaren, 
utan all kommunikation passerar via servern. 
C-Pod-enheten får sin position via GPS-
antennen. 

 
C-Pod startpaket och iPhone app. 
 
 
Systemet ger användaren aktuell och historisk 
information om: 
 
-Position i koordinater och visuellt på en karta 
-Kurs 
-Hastighet 
-Batterispänning 
-Larm 
-Varningar 
 
 
Systemet har möjlighet att larma för: 
 
-Otillåten förflyttning 
-Sabotage av enheten 
-Rörelse ombord (sensor) 
-Hög vattennivå (sensor) 

-Rökutveckling (sensor) 
-Låg temperatur (sensor) 
-Stöld av utombordsmotor och lös egendom 
(sensor) 
-Inbrott via dörr eller lucka (sensor) 
 

 
C-Pod varnar för hög vattennivå, vilket kan avvärja 
stora skador. 
 
 
Systemet skickar en varning om: 
 
-Batterispänningen sjunker (nivån kan justeras) 
-Enheten inte kan skicka larm till användaren 
-Enheten går över till back-up-batteriet 
 
Skillanden mellan larm och varningar är att ett 
larm skickas regelbundet tills det att larmet 
kvitteras, medan varning skickas endast en 
gång och återställs automatiskt. 

 
Installerad C-Pod i en motorbåt som kommunicerar 
via GSM och GPS. 
 
 
Larm och varningar kan skickas som SMS och 
e-mail beroende på vad användaren valt. 
Givetvis går det att få dem via båda samtidigt. 
Vidare kan användaren lägga till andra 
personer som skall få larm och/eller varningar 
och om det skall ske via SMS eller e-mail. 
Användaren kan också skräddarsy vilken 
person som skall få vilket larm. Det finns 
ingen begränsning för antalet larmmottagare. 
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C-Pod enheten 
Enheten har ett inbyggt SIM-kort från en av 
Sveriges största operatörer vilket möjliggör att 
enheten fungerar globalt via operatörens 
roamingavtal. Enheten har även ett inbyggt 
back-up-batteri, modem samt minne för att 
nämna några vitala delar.  
 

 
C Security Systems larmenhet, C-Pod. 
 
 
Enheten har utgångar för: 
-strömsladden  
-aktiveringsknapp (manuellt hantera larmet) 
-siren eller relä (sätta av/på elektronik från 
distans) 
-alarmslinga 1 för inkoppling av sensorer 
-alarmslinga 2 för inkoppling av sensorer  
 
Hastighet, kurs, batterispänning samt 
temperatur beräknas av C-Pod-enheten. 
Enheten känner av om någon av 
alarmslingorna är bruten. Sensorer kopplas 
alltid till en av de två larmslingrona. Om en 
sensor utlöses bryter sensorn larmslingan och 
enheten får på detta sätt information om att ett 
larm har gått på. Enheten känner endast av att 
ett larm har gått på alarmslinga 1 eller 2, den 
kan inte avgöra vilken typ av sensor som har 
utlösts. Det finns möjlighet att seriekoppla upp 
till sex sensorer på varje alarmslinga. 
 
När C-Pod-enheten inte kan koppla upp sig till 
en GSM-operatör till exempel långt ute till 
havs sparas alla positioner i enhetens interna 
minne. När enheten kommer närmare kusten 

och hittar en GSM-operatör skickar den över 
all data till servern. Detta innebär att en person 
inte kan se var båten befinner sig när den är 
utanför GSM-nätet men kan se var den har 
befunnit sig när båten börjar närma sig 
fastlandet. 

 
Installerad C-Pod i en segelbåt. 
 
 
I produktutbudet innefattas även sex sensorer 
för miljöfaror och inbrott. Med miljöfara 
menas rökutveckling, vatten i båten eller låg 
temperatur etc. Fem typer av monterings-
kablage finns för att anpassa systemet, som kan 
byggas ut näst intill obegränsat. Två typer av 
relän och två specialantenner finns dessutom. 
 
Server 
En server är ett datorsystem som betjänar 
andra system och är en fysisk dator som 
innehåller en programvara. Den fysiska datorn 
med tillhörande kod benämner vi server. C 
Security Systems har en egen server som är 
belägen i en datorhall i Göteborg. 
Programvaran i servern är egenutvecklad och 
skriven i dataspråket Java. C Security Systems 
server betjänar C-pod enheterna, GSM 
operatörerna samt Internet.  
 
Bolagets server är hjärnan i C-pod systemet. 
Den sköter all kommunikation mellan 
användaren och C-pod enheten, kontrollerar att 
samtliga C-pod enheters kommunikation 
fungerar korrekt, skickar aktuell status, larm 
och varningar samt sparar all information och 
gör det tillgängligt för användaren. 
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Unika funktioner hos C-Pod 
 
C-Pod är ursprungligen framtagen av Chalmers 
Tekniska Högskola och Volvo Technology 
Transfer AB. Fördelarna med C-Pod har 
utvecklats genom ett gediget och mångårigt 
arbete som har genomförts för att ta fram och 
förfina systemet så att det idag av många 
betraktas som ett av de säkraste.  
 
C-Pod-systemet är serverbaserat vilket innebär 
att all kommunikation mellan användaren och 
C-Pod-enheten sker via en server. Detta 
möjliggör att C-Pod kan erbjuda en ökad 
säkerhet och många finesser som den är ensam 
om på marknaden. Några av dessa är: 

 
• Kommunikationsvarning, vilket innebär att 

ägaren alltid vet om båten är ansluten. C 
Securitys server kontrollerar regelbundet 
att alla C-Pod-enheter har kontakt med 
GSM-nätet. Om en C-Pod-enhet inte har 
kontakt skickas en varning till ägaren att 
C-Pod-enheten inte kan kommunicera och 
ägaren vet då att båten inte är bevakad. 

 
• Användaren skall aldrig missa ett larm. 

Om ett larm utlöses skickas inte bara ett 
SMS och/eller e-mail utan servern skickar 
regelbundet larm till dess att användaren 

kvitterar larmet. C-Pod har denna funktion 
då SMS är lägst prioriterat av GSM-
operatörer och de kan inte garantera att ett 
SMS levereras. På detta sätt vill C Security  
försäkra sig om att en användare aldrig 
skall missa ett larm. 

 
• All data sparas automatiskt på servern 

vilket möjliggör att C-Pod kan visa all 
historik om var båten har befunnit sig. 
Detta sker enkelt genom att användaren 
väljer tidsintervall och får upp hur båten 
har förflyttat sig på en karta. 

 
• Sökintervallet kan justeras och 

schemaläggas så att spårningen blir mer 
detaljerad till exempel vid tävlingar. 

 
• C-pod enheten möjliggör användaren att 

stänga av eller sätta på elektronisk 
utrustning ombord på distans. Användaren 
kan t.ex. sätta på värmen även om denne är 
utomlands eller sätta på kylskåpet innan 
användaren kommer till båten så att det 
redan är kallt. 
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Konkurrenter 
 
Globalt finns det många system liknande C-
Pod. Med några få undantag är konkurrenterna 
mindre lokala aktörer med verksamhet i ett 
land och marknaden är fragmenterad. Detta 
innebär ofta att en kund har ett flertal alternativ 
och att C-Pod kontinuerligt måste hävda sig 
mot nya tekniska lösningar och prisbilder.  
 
I Sverige finns ett flertal konkurrenter såsom 
Defa, Guard Systems, Yachtsafe och 
Redknows. Bland de största internationella 
konkurrenterna finns Garmin med sin produkt 
GTU 10 och Spot med sin produkt SPOT 
HUG. Garmins GTU 10 är en renodlad 
spårningsenhet och erbjuder inte möjlighet till 
att koppla in sensorer. SPOT HUG erbjuder 
både spårning och tillval av sensorer och är ett 
100% satellitbaserat system.  
 

C-Pods styrka gentemot konkurrenterna är att 
det är en beprövad produkt som fungerar i 
såväl tropiska som nordiska förhållanden. 
Larmet är komplett i det avseendet att det 
täcker majoriteten av olika behov, allt från 
spårsökning, brand, vatten, temperatur, stöld 
till fjärrstyrning av elektronisk utrustning. 
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Strategier och mål 
 
Strategi 
Bolaget strävar mot att C-Pod skall erbjudas 
slutkund så nära båtköpstillfället som möjligt. 
Därav arbetar Bolagets aktivt gentemot 
båttillverkare och försäkringsbolag som 
försäljningskanaler.  
 
C Security har för avsikt att i första hand växa 
på de prioriterade marknaderna Frankrike, 
Västindien och Ryssland. Bolaget satsar på 
dessa marknader då det har lokal kännedom 
och behärskar språk och kultur i dessa länder i 
kombination med ett ökande intresse från stora 
försäkringsbolag och nära relationer med 
distributörerna. 
 
Valet av nya prioriterade marknader görs 
utifrån vilka som bedöms som mest mogna för 
Bolagets produkter och där distributörerna 
uppvisar goda resultat.  
 
Finansiella mål 
C Security har som finansiellt mål att växa 
omsättningsmässigt med närmare 80 procent 
per år de närmaste åren.  
 
Ökningen ska ske genom en fortsatt 
bearbetning av båttillverkare och samarbeten 
med försäkringsbolag som ger 
försäkringstagarna ekonomisk stimulans att 
installera en C-Pod. 
 
Bolaget ska fortsatta fokusera på de 
prioriterade marknaderna och fördjupa 
relationerna med de befintliga distributörerna 
på dessa marknader. På sikt ska Bolaget 
successivt addera fler prioriterade marknader. 
 
C Security har som mål att under 2014 nå ett 
positivt resultat på månadsbasis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdelningspolicy 
Bolaget har inte under tidigare år lämnat någon 
utdelning till aktieägarna. Framtida 
utdelningspolicy bestäms då kassaflödet från 
verksamheten är positivt och Bolaget har 
resurser att lämna utdelning till ägarna. 
 
Marknadspotential 
C-Pod har installerats i båtar i över 50 länder. 
Bolaget har idag omkring 500 aktiva kunder 
och behöver 1 400 användare för att nå ett 
positivt kassaflöde. I slutet av 2014 beräknas 
företaget ha 1 400 användare med ett beräknat 
CLV på 11 MSEK2. 
 
Globalt beräknas antalet båtar som faller inom 
C-Pods marknadssegment vara ca 4,5 miljoner. 
Utanför Sverige har därför Bolaget samarbete 
med stora distributörer som tillsammans täcker 
27 länder3. Enbart i Sverige finns det 880 000 
båtar varav 180 000 faller inom marknaden för 
C-Pod. 
 

 
Segelbåt sponsrad av C-Pod. 
 

                                                 
2 CLV (Customer Lifetime Value) Beräknat värde på 
kundstockens baserat på förväntad tid en kund är 
betalande kund. 
3 Australien, Nya Zeeland, SeaMech., Bulgarien, Ungern, 
Shiptechnics Ltd., Danmark, Nautisk Teknik, Estland, 
Lettland, Litauen, Ukraina, SIA DIAT., Frankrike, 
Marine Assistance Int., Grekland, MarPoint., Italien, 
F&B Yachting, Karibien, Waypoint., Malta, Strand 
Marine., Polen, Marine Works, Portugal, Nautiradar, 
Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Armada Company 
LLC., Rumänien, Onyo SRL., Spanien, Aknamara, 
Schweiz,Yachtech AG., Tyskland, Nordwest, Funk 
GmbH., UK/Ireland, Carark, U.S.A.Euro Marine Trading 
Inc., Österrike, Werner OberYacht Elektronik. 
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Styrelse 
 

 
Robert Tejme, f. 1961. Styrelseordförande 
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Robert har arbetat på höga 
ekonomi- och ledningspositioner inom internationella företag. Han har stor 
erfarenhet av tjänsteindustrin efter bl.a. 8 år inom Språkresekoncernen EF:s 
dotterbolag på olika tjänster som VD och CFO. Han har även varit VD och 
delägare på Arrowhead Connection AB som var verksamt med trådlöst Internet 
och datorhallar. Sedan 2003 har Robert investerat och jobbat med små och 
medelstora bolag i Europa. Är sedan 2013 vice VD i utbildningskoncernen 
Hyper Island. 
Aktieinnehav: 855 770 aktier, samt 100 000 optioner 

 
 

 
Carl Aspenberg, f. 1968. Styrelseledamot 
Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan. Carl har tidigare haft 
ledande positioner inom Ericsson, både i Sverige och utomlands. Var bland 
annat drivande kraft bakom Ericssons Managed Service och 
Hostingverksamhet. Är grundare och VD i IntJoors Holding AB. Bolaget 
tillhandahåller tjänster till telekomoperatörer och medieföretag med syfte att 
utveckla nya annonsfinansierade affärsmodeller. 
Aktieinnehav: 369 018 aktier, samt 50 000 optioner 
 
 

 
 
Bo Lorentzon, f. 1963. Styrelseledamot 
Civilingenjör Elektroteknik (1989) från Chalmers Tekniska Högskola i 
Göteborg. Bo har erfarenhet från många olika branscher och storlekar av 
företag från tidigare uppdrag som konsult. Som ägare och aktiv i företaget 
Infrasystem AB bedrivs design och produktutveckling mot bl a båt- och 
fordonsindustrin. Han ligger bakom designen av C-Pod. 
Aktieinnehav: 159 017 aktier via bolag, samt 50 000 optioner 
 
 
 
 
Joakim Primén, f. 1968. Styrelseledamot 
Civilekonom Stockholms Universitet 1994. Entreprenör, grundare och VD för 
aktiemäklarföretaget Scandbrokers samt vårdföretaget Team Tildas Assistans. 
Joakim har erfarenhet från ledande positioner i finansbranschen, bland annat 
13 år på Nasdaq OMX. Han har såväl militär som civil sjöfartserfarenhet från 
bl a Fartygsmaskinistexamen från Sjöbefälsskolan i Kalmar 1989. 
Aktieinnehav: 50 000 optioner  
 
 
 

 
Styrelsen nås via Bolagets kontorsadress: 

C Security Systems AB, Solna Strandväg 9, 171 54 SOLNA 
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VD 
 
Magnus Söderberg, f. 1981. VD 
Civilingenjörsexamen inom maskinteknik, 
inriktning teknisk logistik och Technology 
Management från Lunds Tekniska Högskola 
samt Fil. kand. i företagsekonomi från Lunds 
Universitet. Erfarenhet från teknikbranschen 
och produktion från sin tid på ABB där han 
ansvarade för effektiviseringar av en 
produktionsanläggning i Karlskrona. Magnus 
har även erfarenhet från snabbrörliga 
konsumentvaror från sin tid inom 
affärsutveckling hos Carlsberg Sverige. VD 
sedan 2012 för C Security Systems AB. 
Aktieinnehav: 303 173 aktier samt 200 000 
optioner. 

 
 
 
 
Fullständig förteckning över styrelsens och VD:s bolagsengagemang återfinns på sida 34 i 
memorandumet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisor 
 
Claudio Henriksson, auktoriserad revisor, 
Medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR 
Stromson Revisionsbyrå AB 
Sveavägen 52 
111 34  STOCKHOLM  
Tel 08-402 16 05 
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Organisation 
 
Kostnadseffektiv organisation 
C Security har tre personer anställda i Bolaget 
inom administration, utveckling och 
försäljning. På försäljningsområdet nyttjar 
Bolaget dessutom externa distributörer och 
återförsäljare vilket minskar personalbehovet. 
Inköp av komponenter sker från olika delar i 
världen och viss slutmontering sker med 
Bolagets personal. 
 
Styrelsens arbetsformer 
Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för ett 
år i taget. Nuvarande styrelse består av fyra 
ledamöter Bo Lorentzon, Joakim Primén, 
Robert Tejme och Carl Aspenberg. Av dessa 
är Bo Loretzon och Joakim Primén oberoende.  
 
Bo Lorentzon har suttit i styrelsen sedan 
Bolaget bildades 2011. På årsstämman 2012 
valdes Robert Tejme och Carl Aspenberg in i 
styrelsen, varpå Robert Tejme utsågs till 
styrelseordförande. Joakim Primén valdes in i 
styrelsen på årsstämman 2014. 
 
Under kommande verksamhetsåret planerar 
styrelsen att ha sex protokollförda 
sammanträden. Vid mötena kommer bland 
annat budget, affärsplaner, bokslut, 
investeringar, finansiering, personal samt 
avtalsfrågor att behandlas. 
 
Uppförandekoden 
Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för 
Bolagsstyrning då Bolaget aktie inte handlas 
på en reglerad marknadsplats. Därav följer att 
Bolaget inte har någon valberedning eller 
kommitté för att behandla revisions- och 
ersättningsfrågor. Dessa frågor handläggs av 
styrelsen. 
 
Lön och ersättningar 
Under tidigare verksamhetsår har det inte 
utgått något styrelsearvode. På årsstämman 
2014 beslutades att inget styrelsearvode utgår 
under innevarande år.  
Magnus Söderberg har haft tjänsten som VD 
sedan 2012. Under 2013 utgick ersättning om 
40 000 kronor per månad plus sociala avgifter 
och gäller tills vidare.  Bolaget och VD har 
ömsesidig rätt att säga upp anställningsavtalet 

med tre månads varsel. Inga andra förmåner är 
avtalade.  
 
Efter avslutat uppdrag utgår ingen ersättning 
till varken styrelseledamöter eller VD. 
 
Revisionsarvode utgår mot av styrelsen 
godkänd räkning. 
 
Transaktioner med närstående 
Några övriga transaktioner med närstående 
förutom löner, ersättningar och övrigt som 
redovisas på denna sida föreligger inte. 
 
Viktiga avtal 
C Security har inga viktiga avtal utöver 
sedvanliga kommersiella avtal som är 
avgörande för Bolagets utveckling. 
 
Patent 
C Security innehar inga patent gällande den 
teknik som används i deras produkter eller 
några andra produkter. 
 
Potentiella intressekonflikter  
Bo Lorentzon har via sitt bolag Infrasystem i 
Göteborg AB rättigheten till källkoden som 
används i servern. Källkoden har C Security 
Systems AB rätt att använda i all framtid, men 
även ett annat företag använder den till andra 
typer av applikationer. Här kan uppstå 
intressekonflikter om nyttjandet av källkoden 
om något eller några av företagen utvidgar sitt 
användande till för dem nya områden. All 
källkod utvecklad efter 2011 är Bolagets 
egendom. 
 
Ingen av styrelseledamöterna eller ledande 
befattningshavare har utöver ovan några 
potentiella intressekonflikter med C Security. 
 
Ingen av styrelseledamöterna, ledande 
befattningshavare eller revisorer i C Security 
Systems AB har eller har haft någon direkt 
eller indirekt delaktighet i några 
affärstransaktioner som är ovanliga till sin 
karaktär. 
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Utvald finansiell information 
 
Den finansiella information som återges nedan är reviderat material hämtat ur C Security Systems 
årsredovisningar för åren 2011, 2012 och 2013.  Kassaflödesanalyserna är i efterhand gjorda utifrån 
den information som lämnats i årsredovisningarna. Informationen är en del av memorandumet som 
helhet och skall således läsas tillsammans med övrig information i memorandumet. 
Årsredovisningarna är upprättade enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden allmänna råd 
förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna).  
 
 
 
Resultaträkning 
 
Alla belopp i tkr 2013 2012 2011 
Rörelsens intäkter: 
Nettoomsättning 1 167 706 487 
Arkiverat arbete för egen räkning 7 - - 
Övriga rörelseintäkter -12  - 1 
Rörelsens intäkter, tkr 1 162 706 488 
 
Rörelsens kostnader: 
Råvaror och förnödenheter -498 -502 -158 
Övriga externa kostnader -1 809 -557 -688 
Personalkostnader -1 142 -1 435 -735 
Avskrivningar -17 -17 -13 
Rörelsens kostnader, tkr -3 466 -2 511 -1 594 
 
Rörelseresultat, tkr -2 304 -1 805 -1 106 
 
Resultat från finansiella poster: 
Ränteintäkter och liknande poster 2 0 3 
Räntekostnader och liknande poster -100 -7 -0 
Finansnetto -98 -7 3 
 
Resultat efter finansiella poster -2 402 -1 812 -1 103 
 
Resultat före skatt, tkr -2 402 -1 812 -1 103 
 
Resultat efter skatt, tkr -2 402 -1 812 -1 103 
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Balansräkning 
 
Alla belopp i tkr 13-12-31 12-12-31 11-12-31 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 175 - - 
Materiella anläggningstillgångar    39    56    73 
S:a anläggningstillgångar  214 56 73 
 
Omsättningstillgångar 
Varulager 191 191 - 
Fordringar 2 106 3 224 44 
Kassa o bank  1 386    158    142 
S:a omsättningstillgångar 3 683 3 573 186 
Summa tillgångar 3 897 3 629 259 
 
Eget kapital 
Aktiekapital4 70 600 100 
Nyemission under registrering 1 693 2 560 
Fritt eget kapital    81 -1 016 -203 
S:a eget kapital 1 844 2 144 -103 
 
Skulder 
Långfristiga skulder 11 11 15 
Kortfristiga skulder   2 042 1 474 347  
S:a skulder 2 053 1 485 362 
Summa eget kapital och skulder 3 897 3 629 259 
 
 
 
Ställda säkerheter 13-12-31 12-12-31 11-12-31 
Panter och säkerheter för egna skulder Inga Inga Inga 
 
Ansvarsförbindelser 
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 
 
 
 
 

                                                 
4 Under maj 2014 höjdes aktiekapitalet till 558 776 kronor. 
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Kassaflödesanalys 
 
Alla belopp i tkr 2013 2012 2011 
Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat -2 304 -1 805 -1 106 
Justeringar för poster som inte  
ingår i kassaflödet, m.m.:   -81      10     16 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital -2 385 -1 795 -1 090 
 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager - -191 - 
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefodr. 1 118 -3 180 -44 
Ökning(+) /Minskning (-) av rörelseskulder    568 1 127 347 
 1 686 -2 244 303 
  
Kassaflöde från den löpande  
verksamheten -699 -4 039 -787 
 
Investeringsverksamheten 
Kassaflöde från 
 investeringsverksamheten -175 0 -86 
 
Finansieringsverksamheten 
Kassaflöde från 
 finansieringsverksamheten 2 102 4 055 1 015
  
 
Årets kassaflöde 1 228 16 142 
Likvida medel vid periodens början 158 142 0 
Likvida medel vid periodens slut 1 386 158 142 
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Nyckeltal 
 
Alla belopp i tkr om inte annat anges 2013 2012 2011 
Nettoomsättning  1 167 706 487 
Omsättningstillväxt (%) 65 47 - 
Rörelsekostnader  -3 466 -2 511 -1 594 
Rörelseresultat  -2 304 -1 805 -1 106 
Resultat före skatt  -2 402 -1 812 -1 103 
Rörelsemarginal (%) Neg Neg Neg 
Immateriella tillgångar  175 - - 
Likvida medel  1 386 158 142 
Justerat eget kapital  1 844 2 144  -103 
Kortfristiga skulder  2 042 1 474 347 
Soliditet (%) 47 % 59 % -40 % 
Balansomslutning  3 897 3 629 259 
Kassalikviditet (%)  171 % 229 % 54 % 
Utdelning  0 0 0 
Medelantal anställda (st) 3 3 5 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelsemarginal Rörelseresultat / nettoomsättning 
Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager / kortfristiga skulder 
Soliditet  Justerat eget kapital / balansomslutning 
Justerat eget kapital  Eget kapital + 73,7 procent av obeskattade reserver 
 
 

Kommentarer till den finansiella informationen 
Intäkter 
C Security är ett utvecklingsbolag som med sin 
produkt C-Pod har kommit fram till 
marknadsfasen och påbörjat försäljning i 
Sverige och på den internationella marknaden 
under det senaste året. Under kommande år 
förväntas intäkterna öka markant. Första årets 
nettoomsättning, år 2011, uppgick till 487 tkr, 
för att under 2012 öka till 706 tkr, vilket är en 
ökning med 45 procent. Under 2013 ökade 
nettoomsättningen med ytterligare 65 procent 
till 1 167 tkr. 
 
Kostnader 
Även rörelsens kostnader har stigit i takt med 
den ökande aktiviteten i Bolaget. År 2011 
uppgick rörelsekostnaderna till 1 594 tkr, för 
att 2012 stiga till 2 511 tkr och 3 466 tkr 2013. 
Framförallt är det kostnaderna för Övriga 
externa kostnader, vilket innefattar 
försäljningskostnader som ökat. De har gått 
ifrån 688 tkr år 2011 och 557 tkr för 2012 till 
1 809 tkr under 2013.  
 

Bolaget har ett avtal med Aggregate Media 
Fund vilket har berättigat dem att köpa aktier i 
Bolaget mot marknadsföringsutrymme i 
framförallt tryckt press. Totalt har Aggregate 
investerat 2 839 tkr. År 2013 uppgick 1 029 tkr 
av Bolagets kostnader av marknadsföring i 
media genom Aggregate. 
 
Även personalkostnaderna har ökat i Bolaget 
från 735 tkr 2011 till 1 435 tkr 2012 men 
minskade till 1 142 tkr för 2013. 
 
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet var år 2011 minus 1 106 tkr. 
Expansionen 2012 innebar ganska stora 
kostnader för att komma ut på nya marknader 
vilket gjorde att rörelseresultatet sjönk till minus 
1 805 tkr. Under 2013 ökade kostnaderna 
ytterligare vilket innebar ett negativt 
rörelseresultat på -2 304 tkr.  
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Avkastning på eget och totalt kapital 
Avkastningen på eget kapital såväl som på totalt 
kapital har varit negativt under samtliga 
redovisade räkenskapsår. 
 
Investeringar 
De investeringar som C Security gjort under 
åren härrör sig till materiella 
anläggningstillgångar i form av inventarier, 
verktyg och installationer vilka gjordes 2011 
och uppgick till 86 tkr. 
 
Under år 2013 har även investeringar i 
immateriella anläggningstillgångar gjorts vilket 
härrör sig till utvecklingsarbeten. Dessa utgifter 
uppgick till 175 tkr. 
 
De materiella anläggningstillgångarna skrivs av 
linjärt med 20 procent per år. Samma 
avskrivningstid tillämpas för de immateriella 
anläggningstillgångarna, men avskrivningarna 
på dessa påbörjas först då produkten är färdig 
till försäljning. 
 
Den under 2013 nedlagda utvecklings-
kostnaderna på C-Poden beräknas generera 
intäkter under 2014. Några ytterligare 
investeringar i produkten är inte beslutade. 
 
Anläggningstillgångar 
De materiella anläggningstillgångarna uppgick 
2011 till 73 tkr. Efter avskrivningar 2012 
återstod 56 tkr och 2013 39 tkr. 
 
De immateriella anläggningstillgångarna upp-
gick i bokslutet 2013 till 175 tkr. 
 
Omsättningstillgångar 
Omsättningstillgångarna i C Security består 
utav varulager, kundfordringar och likvida 
medel. Totalt uppgick omsättningstillgångarna i 
bokslutet 2011 till 186 tkr, för att vid samma 
tidpunkt 2012 ha ökat till 3 573 tkr. De uppgick 
i bokslutet 2013 till 3 683 tkr. 
 
År 2011 bestod omsättningstillgångarna i 
huvudsak av likvida medel. I bokslutet 2012 
uppgick varulagret till 191 tkr och 
kundfordringarna till 3 224 tkr, medan de 
likvida medlen var 158 tkr. 
 
Även i bokslutet 2013 uppgick varulagret till 
191 tkr, men kundfordringarna hade minskat till 
2 106 tkr. Dessutom bestod omsättnings-
tillgångarna av 1 386 tkr i likvida medel.  

Eget kapital 
Vid utgången av 2011 hade C Security ett 
negativt eget kapital om 103 tkr, vilket under 
2012 återställdes genom nyemission som 
tillförde Bolaget 4 060 tkr. I bokslutet 2012 
uppgick det egna kapitalet till 2 144 tkr. 
 
Under vinter 2013/2014 genomförde Bolaget 
ytterligare en nyemission som riktade sig till 
en begränsad krets investerare som tillförde 
2 923 tkr till Bolaget. Av dessa hade 1 354 tkr 
inkommit på bokslutsdagen. Genom 
emissionen fick Bolaget sjutton nya aktieägare. 
Dessutom gjordes en kvittningsemission under 
2013 som minskade skuldbördan i Bolaget 
med 1 089 tkr, vilket istället ökade det egna 
kapitalet med motsvarande belopp. Vid 
bokslutet 2013 uppgick det egna kapitalet till 
1 844 tkr, varav 1 693 tkr var emissionskapital 
från ännu ej avslutade nyemissioner. 
 
Den 31 mars 2014 uppgick det egna kapitalet i 
Bolaget till 3 414 tkr. 
 
Skulder 
Skulderna i Bolaget uppgick vid bokslutet 2011 
till 362 tkr, varav 15 tkr var Långfristiga skulder 
och 347 tkr var kortfristiga skulder. Vid samma 
tidpunkt 2012 hade skulderna ökat till 1 485 tkr, 
varav långfristiga skulder utgjorde 11 tkr och 
1 474 tkr var kortfristiga. 
 
På bokslutsdagen den 31 december 2013 
uppgick skulderna till 2 053 tkr, varav 
långfristiga skulder var 11 tkr och kortfristiga 
skulder 2 042 tkr. 
 
Den 31 mars 2014 uppgick de kortfristiga 
skulderna till 347 tkr. 
 
Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
efter förändringar av rörelsekapitalet var -787 
tkr år 2011.  Året  därpå var motsvarande siffra 
-4 039 tkr, för att 2013 förbättrats till -699 tkr. 
 
Investeringarna i materiella anläggnings-
tillgångar innebar ett negativt kassaflöde för 
investeringsverksamheten 2011 på 86 tkr. 
Samma sak inträffade 2013 då investeringarna i 
immateriella anläggningstillgångar medförde ett 
negativt kassaflöde om 175 tkr för 
investeringsverksamheten. 
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De negativa kassaflödena från den löpande 
verksamheten och investeringsverksamheten 
finansierades till fullo 2011 genom av medel 
från aktieägarna och långfristig upplåning om 
totalt 1 015 tkr. Under 2012 sköt aktieägarna till 
ytterligare medel om 4 059 tkr och likaså har de 
under 2013 tillskjutit 2 102 tkr, vilket inneburit 
ett positivt kassaflöde för samtliga år. 
 
Nyckeltal 
Soliditeten i Bolaget var 2011 negativ om 40 
procent. Under 2012 genomfördes nyemissioner 
som tillförde Bolaget eget kapital vilket innebar 
att soliditeten återställdes till en bra nivå om 59 
procent. Under 2013 med en växande 
verksamhet och ett negativt resultat har 
soliditeten minskat till 47 procent. 
 
Likaså var kassalikviditeten låg under 2011, då 
den endast uppgick till 54 procent. 2012 ökade 
kassalikviditeten till 229 procent, för att under 
2013 falla tillbaka till 171 procent. 
 
Medelantal anställda 
Första verksamhetsåret 2011 var det fem 
personer verksamma i Bolaget. Sen dess har det 
varit tre personer som varit anställda. 
 
Förändring av Bolagets finansiella ställning 
efter senast lämnad redovisning 
Efter balansdagen 2013 har det inte skett några 
större förändringar i Bolagets finansiella 
ställning förutom ovan nämnda nyemission som 
tillfört Bolaget ytterligare 1 225 tkr under 2014. 

Dessutom kvittades skulder i Bolaget om 1 017 
tkr mot eget kapital. Omsättningen har fortsatt 
att öka och Bolaget redovisar ett bättre resultat. 
Den 23 maj kommer Bolaget att presentera sin 
kvartalsrapport för det första kvartalet 2014. 
Rapporten kommer att publiceras på Bolagets 
hemsida och på AktieTorgets hemsida. 
 
Tendenser 
Båtbranschen har under de senaste fem åren haft 
en kraftigt negativ trend. Under det senaste året 
har dock trenden överlag planat ut. I framförallt 
norra Europa är signalerna i branschen positiva, 
med en ökad försäljning av nya båtar. 
Tillbehörsmarknaden drivs i sin tur till stora 
delar av försäljningen av båtar, såväl nya som 
begagnade, vilket är ett förhållande som även 
gäller för C-Pod.  
 
Tendensen för C-Pod är att marknaden under 
tidig vår har varit positiv, då fler som köpt nya 
båtar även investerat i en C-Pod för att skydda 
sin båt. 
 
Handlingar införlivade genom hänvisning 
Till memorandumet har införlivats genom 
hänvisning till att de finns tillgängliga på 
Bolagets hemsida följande dokument: de tre 
senaste årens årsredovisningar jämte revisions-
berättelserna. Dessa finns att hämta på www.c-
pod.com  
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Aktieägare 
 
2014-04-01 
Namn Antal aktier Antal röster Procent aktier/röster 
C Transferator AB 1 272 797 1 272 797 22,8 % 
Robert Tejme 855 770 855 770 15,3 % 
Aggregate Media Fund 742 857 742 857 13,3 % 
Magnus Uppsäll 500 000 500 000 8,9 % 
Carl Aspenberg 369 018 369 018 6,6 % 
Richard Tejme 319 855 319 855 5,7 % 
Magnus Söderberg 303 173 303 173 5,4 % 
Övriga aktieägare (22 stycken)    1 224 294    1 224 294    21,9 % 
 5 587 764 5 587 764 100,0 % 
 
 
Aktiefördelning efter emissionen 
Vid fulltecknad emission 
Namn Antal aktier Antal röster Procent aktier/röster 
C Transferator AB 1 272 797 1 272 797 17,0 % 
Robert Tejme 855 770 855 770 11,4 % 
Aggregate Media Fund 742 857 742 857 9,9 % 
Magnus Uppsäll 500 000 500 000 6,7 % 
Carl Aspenberg 369 018 369 018 4,9 % 
Richard Tejme 319 855 319 855 4,4 % 
Magnus Söderberg 303 173 303 173 4,1 % 
Övriga aktieägare (22 stycken) 1 224 294 1 224 294 16,4 % 
Förestående nyemission    1 886 792    1 886 792    25,2 % 
 7 474 556 7 474 556 100,0 % 
 
I Bolaget finns ett optionsprogram omfattande 500 000 optioner utställda till Bolagets styrelse och 
ledning med en löptid till den 15 december 2014 och med lösenpriset en krona. Se vidare sida 35. 
 
 
  

Aktiekapitalets utveckling 
 
Händelse Ökning Totalt Ökning av  Totalt Kvot- 
 antal aktier antal aktier aktiekapital aktiekapital värde 
2011 Bolagets bildande  1 000 1 000 100 000 100 000 100 
2012 Nyemission 1 2 000 3 000 200 000 300 000 100 
2012 Nyemission 2 3 000 6 000 300 000 600 000 100 
2013 Aktiesplit  S 5 000:1 29 994 000 30 000 000 - 600 000 0,02 
2013 Nedsättning av 
         aktiekapitalet -27 498 000 2 502 000 -549 960 50 040 0,02 
2013 Kvittningsemission 998 000 3 500 000 19 960 70 000 0,02 
2013/14 Kvittningsemission 1 017 103 4 556 502 14 530 84 530 0,02 
2013/14 Nyemission 1 361 262 5 587 764 27 225 111 755 0,02 
2014 Fondemission - 5 587 764 447 021 558 776 0,10 
2014 Föreliggande nyemission 1 886 792 7 474 556 188 679 747 455 0,10 
 
Nyemissionen och kvittningsemissionen 2013/14 gjordes till priset 1,40 kronor per aktie.  
 
Vid bildandet av Bolaget och nyemissionerna 2012 och 2014 betalades erhållna aktier fullt ut med 
kontanta medel.  
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Information om de aktier som erbjuds 
 
Aktiekapitalet i C Security Systems AB uppgår 
till 558 776,40 kronor, fördelat på 5 587 764 
aktier. Efter genomförd nyemission av 1 886 
792 aktier kommer aktiekapitalet att uppgå till 
747 455,60 kronor. Bolaget kommer då att ha 
7 474 556 aktier. Enligt gällande bolags-
ordningen kan aktieantalet i Bolaget uppgå till 
maximalt 20 000 000 aktier.  
 
Alla aktier i Bolaget berättigar till vardera en 
röst. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning 
och del i Bolagets vinst och andel i tillgångar 
vid en likvidation. Aktieägare i Bolaget har 
företrädelserätt vid emission, i proportion och 
slag, till befintligt innehav. Aktierna är 
upprättade enligt svensk rätt och denominerade 
i svenska kronor.  
 
Aktiebok 
Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear 
Sweden AB, Box 7822, 103 97  
STOCKHOLM, som registrerar aktierna på 
den person som innehar aktierna.  
 
Handelsbeteckning 
Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är CSS. 
ISIN-kod för aktien är SE0005991981.   
 
Utdelning  
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya 
aktierna medför rätt till utdelning från och med 
räkenskapsåret 2014. Eventuell utdelning 
beslutas av och betalas ut efter ordinarie 
årsstämma. Utbetalning ombesörjs av 
Euroclear Sweden AB. Avdrag för preliminär 
skatt ombesörjs normalt av Euroclear eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren. Rätt till tilldelning tillfaller den 
som på fastställd avstämningsdag, som 
bestäms av bolagsstämman, är registrerad som 
ägare i den av Euroclear förda aktieboken. 
Aktieägare har rätt till andel i överskott vid en 
eventuell likvidation i förhållande till det antal 
aktier som innehavaren äger. 
 
I det fall någon aktieägare inte kan nås genom 
Euroclear kvarstår dennes fordran på 
utdelningsbeloppet mot Bolaget och begränsas 
endast genom regler om preskription. Vid 
preskription tillfaller utdelningsbeloppet 
Bolaget.  
 

Det föreligger inga restriktioner för utdelning 
eller särskilda förfaranden för aktieägare 
bosatta utanför Sverige och utbetalning sker 
via Euroclear på samma sätt som för aktieägare 
bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är 
skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår 
dock normal svensk kupongskatt (se s 32, 
Skatteaspekter i Sverige). 
 
Utspädningseffekter 
Samtliga aktier som erbjuds i erbjudandet ingår 
i den nyemission som Bolaget genomför. Det 
sker därmed ingen försäljning av befintliga 
aktier. För befintliga aktieägare som inte 
tecknar sig i föreliggande emission uppstår en 
utspädningseffekt om totalt 1 886 792 ny-
emitterade aktier, vilket motsvarar ytterligare 
cirka 33,8 procent aktier i C Security om 
emissionen fulltecknas. 
 
I Bolaget finns ett optionsprogram omfattande 
500 000 optioner utställda till Bolagets styrelse 
och ledning med en löptid till den 15 december 
2014. Optionsprogrammet innebär en 
ytterligare utspädning om 6,7 procent av 
aktiestocken efter genomförd fulltecknad 
emission. 
 
Det finns inga ytterligare bemyndiganden eller 
åtaganden utöver föreliggande nyemission och 
nämnda optionsprogram från bolagsstämma 
som påverkar antalet aktier i Bolaget. 
 
Övrig information om aktierna 
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan 
part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som 
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller 
varit föremål för offentligt uppköpserbjudande 
under det innevarande eller föregående 
räkenskapsåret. För att ändra aktieägarnas rätt i 
Bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut med 
kvalificerad majoritet. 
 
Värdering av aktierna 
Värderingen som ligger till grund för 
emissionskursen i erbjudandet bygger på 
nedlagda investeringar gjorda av Bolaget samt 
styrelsens bedömning av marknadspotential 
och förväntad avkastning. Bedömningen 
grundar sig på den förväntade framtida 
försäljningsnivån och de ekonomiska budgetar 
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som ligger till grund för den planerade 
expansionen av verksamheten. Styrelsen gör 
den samlade bedömningen att teckningskursen 
2,65 kronor utgör en skälig värdering av 
Bolaget utifrån dagens marknadssituation. 
Värderingen av Bolaget är 14,8 miljoner 
kronor före emissionen, ”pre-money”. 
 
Lock Up-avtal 
Ett avtal har i samråd med AktieTorget slutits 
mellan C Security och de tre största 
aktieägarna samt styrelseledamöterna och VD 
vilket innebär att dessa förbinder sig att inte 
sälja mer än 10 procent av sina aktier under det 
första året efter att Bolaget har noterats på 
AktieTorget. Denna grupp motsvarar 66,3 
procent av aktierna i Bolaget, kapital såväl som 
röster, innan den förestående emissionen. 
 
Transferator har dock en möjlighet att under 
Lock Up-perioden skifta ut sitt innehav till sina 

aktieägare, vilket skulle medföra att Bolaget 
erhåller närmare 800 nya aktieägare.  
  
Optioner 
C Security Systems AB har sedan 2012 ett 
optionsprogram omfattande 500 000 optioner 
utställda till Bolagets styrelse och ledning med 
en löptid till den 15 december 2014 och med 
ett lösenpris om en krona. Optionerna 
värderades i enlighet med Black & Schols 
värderingsmodell till 0,33 kronor per styck i 
samband med utställandet.  
 
Likviditetsgarant 
C Security Systems AB har idag inget avtal 
med någon part om att garantera likviditeten i 
handeln av aktien. 
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Riskfaktorer 
 
En investering i C Security Systems AB utgör 
en affärsmöjlighet, men innebär också risker. 
Dessa kan p.g.a. omvärldsfaktorer och 
Bolagets affärsinriktning vara svåra att 
kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan 
förloras. I företag med ringa eller begränsad 
historik kan risken ses som extra stor. För att 
bedöma Bolaget är det viktigt att beakta de 
personer som skall driva verksamheten, deras 
bakgrund, samt riskprofilen i den verksamhet 
som skall bedrivas. Den som överväger att 
köpa aktier i C Security bör inhämta råd från 
kvalificerad rådgivare. Nedan redogörs för ett 
antal riskfaktorer som har betydelse för 
bedömningen av Bolaget och dess aktie. 
Riskfaktorerna är inte framställda i 
prioriteringsordning och gör inte anspråk på att 
vara heltäckande. 
 
Bolagsrisker 
Begränsade resurser 
C Security är ett litet företag med begränsade 
resurser vad gäller ledning, administration och 
kapital. För genomförandet av strategin är det 
av vikt, att resurserna disponeras på ett för 
Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att 
Bolagets resurser inte räcker till och därmed 
drabbas av finansiellt och operativt relaterade 
problem. 
 
Beroende av nyckelpersoner och 
medarbetare 
C Security baserar sin framgång på ett fåtal 
personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. 
Bolaget är beroende av att i framtiden kunna 
finna kvalificerade medarbetare. Bolaget 
arbetar hårt med att minska beroendet genom 
en god dokumentation av rutiner och 
arbetsmetoder. 
 
Intjäningsförmåga och kapitalbehov 
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än 
beräknat, innan Bolaget når ett positivt 
kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att C 
Security i framtiden kan komma att söka nytt 
externt kapital. Det finns inga garantier att det i 
så fall kan anskaffas på för aktieägare 
fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att 
generera vinster i tillräcklig omfattning kan 
påverka Bolagets marknadsvärde. 
 

Försäljningsrisk 
Det går inte att med säkerhet fastslå att de 
produkter som Bolaget utvecklat får det 
positiva mottagande på marknaden som 
förespeglas i det här memorandumet. 
Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre 
och tiden det tar att etablera sig på marknaden 
kan vara längre än vad Bolaget för närvarande 
har anledning att tro. 
 
Källkoden 
Bolaget har köpt rättigheten att använda 
källkoden för dataservern, som är hjärnan i 
systemet. Delar av källkoden utvecklad 
tidigare än 2011 används dock av andra företag 
till liknande applikationer men inom helt andra 
marknadssegment. Det kan inte uteslutas att 
parternas olika applikationsområden kan 
komma att överlappa. Bolaget gör 
bedömningen att den affärsmässiga risken 
avseende på att tredje part kan utnyttja delar av 
källkoden är klart begränsad. 
 
Marknadsrisker 
Aktiens likviditet 
C Security aktie är idag inte likvid. Aktien 
kommer däremot att tas upp till handel på 
AktieTorget under förutsättning att 
spridningskravet för aktien är uppfyllt och att 
den nu aktuella nyemissionen genomförs. Det 
finns ingen garanti för att aktier förvärvade 
genom nyemissionen kan säljas till för 
innehavaren acceptabla nivåer vid varje given 
tidpunkt. 
 
Kursfall på aktiemarknaden 
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika 
orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel, 
valutakursförändringar och sämre konjunk-
turella förutsättningar.  
 
Aktiemarknaden präglas även till stor del av 
psykologiska faktorer. En aktie som C 
Securitys aktie påverkas på samma sätt som 
alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin 
natur många gånger kan vara problematiska att 
förutse och skydda sig mot. 
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Bolagsordning 
 
BOLAGSORDNING FÖR C SECURITY 
SYSTEMS АВ  
(org. nr 556849-1368) 
 
1. Firma 
Bolagets firma är C Security Systems АВ. 
Bolaget är publikt (publ). 

 
2. Styrelsens säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms 
kommun, Stockholms län. 

 
3. Verksamhet 
Bolaget skall utveckla, marknadsföra och sälja 
säkerhetssystem för maritimt bruk samt 
därmed förenlig verksamhet. 

 
4. Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall vara lägst 500.000 kronor 
och högst 2.000.000 kronor. 

 
5. Antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 och 
högst 20.000.000. 

 
6. Styrelse 
Styrelsen, som väljs årligen på årsstämman för 
tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall 
bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. 

 
7. Revisorer 
En eller två revisorer, alternativt ett registrerat 
revisionsbolag, skall väljas på årsstämman för 
en mandattid som gäller till slutet av 
nästkommande årsstämma. 

 
8. Kallelse 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och 
genom att kallelsen hålls tillgänglig på 
bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse 
sker ska bolaget genom annonsering i Svenska 
Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. 

 
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra 
bolagsstämma där fråga om ändring av 
bolagsordningen kommer att behandlas skall 
utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra 
veckor före stämman. 

 

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall 
utfärdas tidigast sex veckor och senast två 
veckor före stämman. 

 
9. Anmälan till stämma 
Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare 
som upptagits i aktieboken på sätt som 
föreskrivs i 7 kap 28§ 3 stycket 
aktiebolagslagen och som anmält sig hos 
bolaget senast den dag som anges i kallelsen 
till stämman. Denna dag får inte vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 
inte infalla tidigare än femte vardagen före 
stämman. 

 
10. Ärenden på årsstämma 
På årsstämma skall följande ärenden 
förekomma: 

1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av 

röstlängd. 
3. Framläggande och godkännande av 

dagordning. 
4. Val av justeringsmän. 
5. Fråga huruvida stämman blivit 

behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och 

revisionsberättelsen samt, i 
förekommande fall, 
koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse 

7. Beslut 
а) om fastställande av 

resultaträkningen och 
balansräkningen samt, i 
förekommande fall, 
koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning, 

b) om dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen, 

с) om ansvarsfrihet gentemot bolaget 
för styrelseledamöterna och den 
verkställande direktören. 

8. Fastställande av styrelse- och 
revisionsarvoden. 

9. Val till styrelseledamöter samt 
revisorer, med eventuella suppleanter. 
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10. Annat ärende, som ska tas upp på 
årsstämma enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) eller bolagsordningen. 
 

11. Rösträtt 
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad för 
hela antalet av honom ägda och företrädda 
aktier. Frånvarande aktieägares rösträtt får 
utövas genom ombud. 

 
12. Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 
december. 

 

13. Avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 
om kontoföring av finansiella instrument. 

 
______________________ 

 
 

Bolagsordning antagen vid årsstämma den 25 
april 2014. 
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Skatteaspekter i Sverige 
Inledning 
Följande sammanfattning avser skatte-
konsekvenser för investerare, som är eller 
kommer att bli aktieägare i C Security Systems 
AB. Sammanfattningen är baserad på aktuell 
lagstiftning och är endast avsedd som allmän 
information. 
 
Den skattemässiga behandlingen av varje 
enskild aktieägare beror delvis på dennes egen 
situation. Särskilda skattekonsekvenser, som ej 
finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella 
för vissa kategorier av skattskyldiga, inklusive 
personer ej bosatta i Sverige. Framställningen 
omfattar bland annat inte de fall där aktie 
innehas som omsättningstillgång eller innehas 
av handelsbolag. 
 
Utdelning 
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig 
för fysiska personer och dödsbon. Beskattning 
sker i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för 
närvarande 30 procent. 
 
För juridiska personers innehav av så kallade 
kapitalplaceringsaktier gäller att hela 
utdelningen utgör skattepliktig inkomst av 
näringsverksamhet. Skattesatsen är för 
närvarande 22 procent. 
 
För svenska aktiebolag och ekonomiska 
föreningar föreligger skattefri utdelning på så 
kallade näringsbetingade aktier. Noterade 
andelar anses näringsbetingade under 
förutsättning att andelsinnehavet motsvarar 
minst 10 procent av rösterna eller att innehavet 
betingas av rörelsen. Skattefrihet för utdelning 
på noterade aktier förutsätter att aktierna inte 
avyttras inom ett år från det att aktierna blev 
näringsbetingade för innehavaren. Kravet på 
innehavstid måste inte vara uppfyllt vid 
utdelningstillfället. 
 
Försäljning av aktier 
Genomsnittsmetoden – Vid avyttring av aktier i 
C Security Systems AB skall genom-
snittsmetoden användas oavsett om säljaren är 
en fysisk eller en juridisk person. Enligt denna 
metod skall anskaffningsvärdet för en aktie 
utgöras av den genomsnittliga anskaffnings-
kostnaden för aktier av samma slag och sort 
beräknat på grundval av faktiska 

anskaffningskostnader och hänsyn taget till 
inträffade förändringar (såsom split eller 
fondemission) avseende innehavet. Som ett 
alternativ till genomsnittsmetoden kan ifråga 
om marknadsnoterade aktier den s.k. 
schablonregeln användas. Denna regel innebär 
att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 
procent av försäljningspriset efter avdrag. 
 
Privatpersoner – Vid försäljning av aktier 
beskattas fysiska personer och dödsbon för 
kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. 
Skattesatsen är för närvarande 30 procent. 
Kapitalförlust på aktier är samma år 
avdragsgill mot vinst på andra aktier eller mot 
andra marknadsnoterade delägarrätter (med 
undantag för andelar i investeringsfonder som 
innehåller endast svenska fordringsrätter). Till 
den del förlusten inte är fullt ut avdragsgill 
enligt ovan är den avdragsgill med 70 procent 
mot andra kapitalinkomster. Om det 
uppkommer ett underskott i inkomstslaget 
kapital, medges reduktion av skatten på 
inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt 
fastighetsskatt med 30 procent för underskott 
som uppgår till högst 100 000 kronor och med 
21 procent för underskott därutöver. 
Underskott kan inte sparas till senare 
beskattningsår. 
 
Juridiska personer – Juridiska personer utom 
dödsbon beskattas för kapitalvinster i 
inkomstslaget näringsverksamhet för 
närvarande till skattesatsen 22 procent. Vinsten 
beräknas dock enligt vanliga regler. 
 
Kapitalförluster på aktier, som innehas som 
kapitalplacering, får endast kvittas mot 
kapitalvinster på aktier och aktierelaterade 
instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan 
förlust även kvittas mot kapitalvinster på aktier 
och aktierelaterade instrument som uppkommit 
i bolag inom samma koncern, under 
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. 
En inte utnyttjad förlust får utnyttjas mot 
kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade 
instrument utan begränsning framåt i tiden. 
 
För näringsbetingat innehav av noterade aktier 
gäller för närvarande att ingen avdragsrätt 
föreligger för förluster samtidigt som vinster ej 
är skattepliktiga under förutsättning att 
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aktierna inte avyttras inom ett år från det att 
andelarna blivit näringsbetingade hos 
innehavaren.  
 
Fåmansaktiebolag – För fåmansaktiebolag 
gäller särskilda regler. Dessa berör dock endast 
sådana aktieägare eller närstående denne, som 
är verksamma i Bolaget i betydande 
omfattning. Beskrivningen av prospektet avser 
endast fall där ägaren är passiv, och dessa 
särskilda regler behandlas därför inte närmare 
här. 
 
Investeringssparkonto 
För fysiska personer som innehar aktierna 
i  Investeringssparkonto  utgår  ingen 
reavinst‐skatt  vid  försäljning  av  aktierna. 
Det  föreligger  inte  heller  någon 
avdragsrätt  vid  förlust  vid  försäljning  av 
aktierna.  För  eventuell  utdelning  på 
aktierna  erläggs  ingen  källskatt.  All 
beskattning  sker  via  en  avkastningsskatt 
som  baseras  på  kapitalbasen  för  kontot, 
oavsett om det gjorts vinst eller förlust på 
kontot.    Avkastningsskatten  är  ca  0,50 
procent, och betalas varje år. 
 
Investeraravdrag 
Från och med den 1 december 2013 gäller att 
fysiska personer som förvärvar andelar i ett 
företag av mindre storlek vid en nyemission 
kan få göra avdrag för hälften av betalningen 

för andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges 
med högst 650 000 kronor per person och år, 
vilket motsvarar förvärv av andelar för 
1 300 000 kronor. Avdraget innebär en 
skattereduktion på 15 procent av investerat 
belopp. Säljs andelarna inom 5 år blir den 
skattskyldige återbetalningsskyldig för erhållen 
skattereduktion. En investering i C Security 
Systems AB ger möjlighet till skattereduktion 
för personer som är skattskyldig för 
kapitalvinsten i Sverige. 
 
Arvs- och gåvobeskattning 
Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 
december 2004 slopad, varpå ingen arvs- eller 
gåvobeskattning utgår vid förvärv av aktier 
genom arv eller gåva. 
 
Kupongskatt 
För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller 
utdelning från Sverige, innehålls normalt 
kupongskatt. Skattesatsen är för närvarande 30 
procent, som i allmänhet reduceras genom 
tillämpligt dubbelbeskattningsavtal. För 
utländskt bolag som innehaft näringsbetingad 
aktie i minst ett år kan dock utdelningen vara 
skattefri om skattefrihet hade förelegat om det 
utländska Bolaget hade varit ett svenskt 
företag. I Sverige är det normalt Euroclear, 
som svarar för att kupongskatt innehålls. I de 
fall aktier är förvaltarregistrerade, svarar 
förvaltaren för kupongskatteavdraget.  
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Komplett förteckning över styrelsens ledamöters 
och VD:s samtliga uppdrag under de senaste fem 
åren 
 
 
Namn Org nummer  Befattning Tid  
Robert Tejme  Styrelseordförande 
Hyper Island Real Estate AB 556545-9087 Suppleant 13-10-21 – 
Stentun Bygg AB 556588-4102 Extern firmateck. 08-08-30 – 14-03-17 
 Konkurs avslutad 14-03-175 
Seakey AB 556627-0715 Ledamot 07-12-07 – 09-09-18 
 Konkurs avslutad 12-10-256 
Tejme Invest AB 556671-9588 Ordförande, VD 04-12-08 – 
Mälarbostäder AB 556671-4076 Ordförande, VD 04-11-30 –  
Hyper Island Capital AB 556691-6739 Extern firmateck. 14-02-25 – 
Hyper Island Program AB 556783-3099 Suppleant 13-10-25 – 
Hyper Island Executive Education AB 556783-3107 Suppleant 13-10-25 – 
C Security Systems AB 556849-1368 Ordförande 12-11-22 – 
Oden AB 556968-7444 Suppleant 14-04-15 – 
Zimvest 890111-0117 001 Prokurist 08-11-19 – 
HB Lute 916600-7857 Bolagsman                 – 10-06-03 
 
 
I följande företag har, eller har Robert Tejme under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som 
överstiger 10 procent: Tejme Invest AB och C Security Systems AB 
 
 
Namn Org nummer  Befattning Tid  
Carl Aspenberg  Styrelseledamot 
Investic Group AB 556767-8098 Ordförande 09-12-16 – 10-11-17 
IntJoors AB 556785-8096 Ledamot 09-08-28 – 
IntJoors Sverige AB 556820-4860 Ordförande 11-04-28 – 
  Ledamot 10-10-27 – 11-04-28 
IntJoors Holding AB 556840-4338 Ordförande, VD 11-10-29 – 
  Ledamot, VD 11-03-02 – 11-10-29 
C Security Systems AB 556849-1368 Ledamot 12-11-22 – 
Aspenberg Communication AB 556941-4419 Suppleant 13-09-04 – 
 
I följande företag har, eller har Carl Aspenberg under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel 
som överstiger 10 procent: IntJoors AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Konkursen inleddes 08-09-11, då konkursförvaltaren övertog det formella ansvaret. Konkursen avslutades utan 
anmärkning på tidigare styrelse och ledning. 
6 Konkursen inleddes 11-03-15, dvs 18 månader efter utträde. 
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Namn Org nummer  Befattning Tid  
Bo Lorentzon  Styrelseledamot 
Infrasystem i Göteborg AB 556411-2841 Ledamot 03-01-13 – 
AGREEBIS AB 556587-5399 Ledamot 00-03-17 – 
C Security Systems AB 556849-1368 Ledamot 11-08-05 – 
 
I följande företag har, eller har Bo Lorentzon under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som 
överstiger 10 procent: Infrasystem i Göteborg AB och Agreebis AB 
 
 
Namn Org nummer  Befattning Tid  
Joakim Primén  Styrelseledamot 
Scandinavian Brokers AB 556711-6552 Ledamot, VD 09-05-19 – 
Scandinavian Markets AB 556765-1632 Ledamot, VD 09-06-08 – 
Scandinavian Markets Advisors AB 556765-1640 Ledamot 08-11-25 – 
EMTIWI AB 556816-4890 Ledamot 10-08-23 – 
Team Tilda Assistans AB 556816-7000 Ledamot 10-09-14 – 
C Security Systems AB 556849-1368 Ledamot 14-04-25 – 
Easy KB 916616-7271 Delägare 13-08-20 – 
 
 
I följande företag har, eller har Joakim Primén under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som 
överstiger 10 procent: Scandinavian Brokers AB, Scandinavian Markets AB, EMTIWI AB 
 
 
 
Namn Org nummer  Befattning Tid  
Magnus Söderberg  VD 
C Security Systems AB 556849-1368 VD 12-04-23 – 
BRF Sjökatten 15 i Stockholm 769604-9084 Ledamot 14-04-07 –  
   11-07-28 – 13-06-18 
 
I följande företag har, eller har Magnus Söderberg under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel 
som överstiger 10 procent: C Security Systems AB 
 
 
 
Ingen av de i styrelsen ingående ledamöterna eller de ledande befattningshavarna har under de senaste 
fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål, drabbats av myndigheters sanktioner eller anklagelser, eller 
förbjudits av domstol att ingå som medlem av Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, 
eller från att ha en övergripande funktion hos Bolaget. Eventuella konkurser, likvidation eller 
konkursförvaltning framgår av sammanställningen ovan. Inga styrelseledamöter eller personer som 
ingår i ledningen anses ha privata intressen som står i strid med Bolagets intressen. 
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171 54  SOLNA 

Tel  08-5000 1052 
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