
Som aktieägare i C Security Systems AB (publ) kommer du att erhålla teckningsrätter.
Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. 

För att inte teckningsrätterna ska gå förlorade måste innehavaren antingen: 
• sälja de teckningsrätter som inte avses nyttjas senast den 13 december 2021; eller 

• nyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier senast den 16 december 2021.

Notera att (i) aktieägare endast kan nyttja teckningsrätter och teckna för nya aktier i enlighet med tillämpliga 
värdepapperslagstiftningar och (ii) aktieägare med förvaltaregistrerade innehav (d.v.s. i depå, i bank eller värdepappersinstitut) 

måste teckna nya aktier genom respektive förvaltare.

Finansinspektionen godkände detta Prospekt den 1 december 2021. Prospektet är giltigt i högst 12 månader från datumet 
för godkännandet. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till Prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, 

sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämplig efter utgången av Prospektets giltighetstid.

Inbjudan till teckning av aktier 
Företrädesemission i C Security Systems AB (publ) 
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Detta EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) har upprättats med anledning av C 
Security Systems AB (publ) inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt 
för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Med ”CSEC” eller ”Bolaget” 
avses, beroende på sammanhanget, C Security Systems AB (publ), org.nr. 
556849-1368, ett svenskt publikt aktiebolag. Redeye Aktiebolag, org.nr 556581-
2954 (”Redeye”) är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB, org.
nr 556688-7138 (”Fredersen”), är legal rådgivare till Bolaget i samband med 
Företrädesemissionen. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget 
friskriver sig Redeye och Fredersen från allt ansvar i förhållande till befintliga 
eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta 
ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt 
eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet.

Styrelsen i CSEC beslutade den 17 november 2021, med stöd av årsstämmans 
bemyndigande, att emittera högst 158 328 384 aktier i Bolaget. Betalda tecknade 
aktier benämns härefter ”BTA”. Vid hänvisningar till ”Spotlight Stock Market” 
avses den multilaterala handelsplattform som bedrivs av ATS Finans AB, som 
är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Vid hänvisning till 
”Euroclear Sweden” åsyftas Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074.

Bolagets aktie är upptagen till handel på den multilaterala handelsplattfor-
men Spotlight Stock Market. Ett stort antal av de regler som gäller för börs-
företag gäller inte för bolag vars aktie är upptagen till handel på en handels-
plattform. Bolag som är noterade på Spotlight Stock Market har förbundit sig 
att följa Spotlight Stock Markets noteringsavtal, vilket bland annat syftar till 
att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, 
omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påver-
ka bolagens aktiekurs. Handeln på Spotlight Stock Market sker i ett elektro-
niskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionä-
rer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill 
köpa och sälja aktier som är noterade på Spotlight Stock Market använder sin 
vanliga bank eller fondkommissionär.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna 
i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 och artikel 20 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). 
Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar 
att sakuppgifterna är riktiga eller fullständiga. För Prospektet gäller svensk rätt. 
Tvist med anledning av Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhål-
landen ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska 
utgöra första instans.

Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbju-
dande till allmänheten av nya aktier i andra medlemsstater än Sverige. I andra 
medlemsstater inom EES där Prospektförordningen är tillämplig kan ett erbju-
dande av nya aktier endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförord-
ningen samt eventuella implementeringsåtgärder.

Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillå-
ta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sveri¬ge. Inga 
teckningsrätter, BTA eller nya aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, 
direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Schweiz, Singapore, Nya 
Zeeland, Hongkong, Japan, Sydafrika, Sydkorea, eller i något annat land där 
deltagande förutsätter ytterligare Prospekt, registrering eller andra åtgärder än 
de som följer av svensk rätt. Teckning och förvärv av värdepapper i strid med 
ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av 
Prospektet, eller önskar investera i Bolaget, måste informera sig om och följa 
nämnda begränsningar. Åtgärder i strid med begränsningarna kan ut¬göra brott 
mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Bolaget förbehåller sig rätten att efter 
eget bestämmande ogiltigförklara aktieteckning/anmälan om aktieteckning 
som Bolaget eller dess rådgivare anser kan inbegripa en överträdelse eller ett 
åsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion. Inga aktier 
eller andra värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att 
registreras enligt United States Securities Act från 1933, enligt dess senaste ly-
delse, eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i 
USA, inklusive District of Columbia.

Framåtriktade uttalanden och resultatprognos 
Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade 
uttalanden är uttalanden som inte relaterar till historiska fakta och händelser 
och sådana uttalanden och åsikter som rör framtiden och som, till exempel, 
innehåller formuleringar som ”antar”, ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”beräknar”, 
”borde”, ”bör”, ”enligt uppskattningar”, ”förutser”, ”förutsäger”, ”förväntar”, ”har 
åsikten”, ”kan”, ”kommer att”, ”planerar”, ”planlägger”, ”potentiell”, ”prognosti-
serar”, ”skulle kunna”, ”såvitt känt”, ”tror” eller liknande uttryck, där avsikten är 
att identifiera ett uttalande som framåtriktat. Detta gäller, framförallt, uttalanden 
och åsikter i Prospektet som behandlar kommande ekonomisk avkastning, pla-
ner och förväntningar för Bolagets verksamhet och styrning, framtida tillväxt och 
lönsamhet samt den generella ekonomiska och juridiska miljön och andra fråge-
ställningar som rör Bolaget.

Framåtriktade uttalanden baseras på nuvarande beräkningar och antaganden 
som görs på grundval av vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalan-
den påverkas av risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att de 
faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och rörel-
seresultat, kommer att skilja sig från resultaten, eller inte uppfylla de förväntning-
ar som uttryckligen eller underförstått har antagits eller beskrivits i dessa uttalan-
den, eller visar sig vara mindre gynnsamma än resultaten som uttryckligen eller 
underförstått har antagits eller beskrivits i dessa uttalanden. På motsvarande sätt 
bör potentiella investerare inte sätta orimligt hög tilltro till dessa framåtriktade 
uttalanden och det rekommenderas starkt att läsa Prospektet, inklusive följande 
avsnitt: ”Sammanfattning”, ”Riskfaktorer”, ”Strategi, resultat och företagsklimat” 
och ”Finansiell information och nyckeltal”, som innehåller mer detaljerade be-
skrivningar av faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och marknaden 
där det är verksamt. Varken Bolaget, Fredersen eller Redeye kan lämna garantier 
för den framtida riktigheten hos de presenterade åsikterna, eller huruvida de för-
utspådda utvecklingarna faktiskt kommer att inträffa.

Med anledning av de risker, osäkerheter och antaganden som sammanhänger 
med framåtriktade uttalanden, är det möjligt att de i Prospektet nämnda framtida 
händelserna inte kommer att inträffa. De framåtriktade uppskattningar och för-
handsberäkningar som härstammar från tredjepartsstudier och hänvisas till i Pro-
spektet kan visa sig vara inkorrekta. Faktiska resultat, genomförande eller hän-
delser kan skilja sig i betydande grad från vad som angetts i sådana uttalanden 
till följd av, utan begränsning: ändringar av allmänna ekonomiska förhållanden, 
framförallt ekonomiska förhållanden på marknader där Bolaget verkar, ändrade 
räntenivåer, ändrade valutakurser, ändrade konkurrensnivåer, ändringar i lagar 
och förordningar samt förekomsten av olyckor eller skador. 

Efter Prospektets offentliggörande åtar sig varken Bolaget, Fredersen eller Re-
deye, om det inte föreskrivs enligt lag eller i Spotlight Stock Markets regelverk för 
emittenter, att uppdatera framåtriktade uttalanden eller anpassa dessa framå-
triktade uttalanden efter faktiska händelser eller utvecklingar.

Bransch- och marknadsinformation 
Prospektet innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Bolagets 
verksamhet och den marknad som Bolaget är verksamt på. Om inte annat anges 
är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor.

I branschpublikationer eller rapporter anges vanligen att information som återges 
däri har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men riktigheten och 
fullständigheten i sådan information kan inte garanteras. Varken Bolaget, Fre-
dersen eller Redeye har verifierat informationen, och kan därför inte garantera 
korrektheten, i den bransch- och marknadsinformation som finns i Prospektet 
och som har hämtats från eller härrör från branschpublikationer eller -rapporter. 
Sådan information är baserad på marknadsundersökningar, vilka till sin natur 
är baserade på urval och subjektiva bedömningar, däribland bedömningar om 
vilken typ av produkter och transaktioner som borde inkluderas i den relevanta 
marknaden, både av de som utför undersökningar och de som tillfrågats. Såvitt 
Bolaget känner till och enligt de slutsatser Bolaget kan dra från annan informa-
tion som publicerats av dessa tredje parter har inga omständigheter utelämnats 
som skulle leda till att den återgivna informationen är oriktig eller missvisande.

Prospektet innehåller också uppskattningar av marknadsdata och information 
härledd därifrån, och som inte kan inhämtas från publikationer av marknads-un-
dersökningsinstitutioner eller några andra oberoende källor. Sådan information 
har tagits fram av CSEC baserat på tredjepartskällor och Bolagets egna interna 
uppskattningar. I många fall finns det inte någon publik tillgänglig information 
och sådana marknadsdata från exempelvis branschorganisationer, myndigheter 
eller andra organisationer och institutioner. Bolaget anser att dess uppskattning-
ar av marknadsdata och information härledd därifrån är användbara för att ge 
investerare en bättre förståelse av såväl branschen i vilken Bolaget verkar som 
Bolagets ställning inom branschen. Information från tredje man har återgetts 
korrekt och såvitt Bolaget känner till och kan utröna av sådan information har 
inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen 
felaktig eller vilseledande.

Presentation av finansiell information 
Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2019 och 2020, samt 
den oreviderade delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2021, vil-
ka upprättats i enlighet med Årsredovisning och koncernredovisning K3 (BFNAR 
2012:1), införlivas genom hänvisning och utgör en del av Prospektet. Om inget 
annat uttryckligen anges, har ingen finansiell information i Prospektet reviderats 
eller granskats av Bolagets revisor. Finansiell information i Prospektet som rör 
Bolaget och som inte ingår i den reviderade informationen eller har granskats av 
Bolagets revisor, härstammar från Bolagets internredovisning och rapporterings-
system. Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet har 
avrundats för att göra informationen mer lättillgänglig för läsaren. Följaktligen 
överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. 
Alla finansiella belopp anges i svenska kronor (”SEK”), om inte annat anges. 
”MSEK” står för miljoner kronor och ”KSEK” står för tusen kronor.

VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE
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Investerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning och informationen, till vilken 
hänvisning sker, ska läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information som del av följande dokument ska anses 
införlivade i Prospektet genom hänvisning. Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan 
erhållas från CSEC elektroniskt via Bolagets webbplats, www.csec.group eller erhållas av Bolaget i pappersformat vid Bola-
gets huvudkontor med adress: Gustavslundsvägen 12, SE-167 51 Bromma. De delar av dokumenten som inte införlivas är 
antingen inte relevanta för investerarna eller så återges motsvarande information på en annan plats i Prospektet.

Observera att informationen på CSECs hemsida, eller andra webbplatser till vilka hänvisning görs, inte ingår i Prospektet 
såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisningar. Informationen på Bolagets hemsida, eller webb-
platser till vilka hänvisas i Prospektet, har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. 

1     HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

CSECs delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2021 Sidhänvisning
Koncernens resultaträkning 8

Koncernens balansräkning 9-10

Moderbolagets resultaträkning 12

Moderbolagets balansräkning 13-14

CSECs delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2021 finns på följande länk:

https://mb.cision.com/Public/11642/3455259/bd493631a8a2393c.pdf  

 

CSECs årsredovisning för räkenskapsåret 2020 Sidhänvisning
Nyckeltal (koncern och moderbolag) 12

Koncernens resultaträkning 14

Koncernens balansräkning 15-16

Moderbolagets resultaträkning 17

Moderbolagets balansräkning 20-21

Noter 23-43

Revisionsberättelse 45-47

CSECs årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns på följande länk: 

https://spotlightstockmarket.com/media/7749/css-aars-2020.pdf 

 

CSECs årsredovisning för räkenskapsåret 2019 Sidhänvisning
Nyckeltal (moderbolag) 9

Moderbolagets resultaträkning 11

Moderbolagets balansräkning 12-13

Noter 14-23

Revisionsberättelse 26-28

CSECs årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns på följande länk: 

https://spotlightstockmarket.com/media/6931/aarsredovisning-2019.pdf 
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INLEDNING
1.1 Värdepapperens 

namn och ISIN-kod
Erbjudandet omfattar aktier i C Security Systems AB (publ) (”CSEC” eller ”Bolaget”).                                              
Aktierna har ISIN-kod SE0005991981.

1.2 Identitet, LEI-kod och 
kontaktuppgifter

Bolagets firma är C Security Systems AB (publ), 
med organisationsnummer 556849-1368 och LEI-kod 213800NVFIH1RFK4MA95. 
Bolagets kontaktuppgifter är:
C Security Systems AB
Gustavslundsvägen 12
SE-167 51 Bromma
Tel: +46 8 5000 10 10
Hemsida: www.csec.group

1.3 Uppgifter om behörig 
myndighet som god-
känt Prospektet

Prospektet har granskats och godkänts av 
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel: +46 (0)8 408 980 00
Hemsida: www.fi.se

1.4 Datum för godkän-
nande av Prospektet

Prospektet godkändes den 1 december 2021.

1.5 Varning Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till detta EU-tillväxtprospekt och alla beslut om att 
investera i värdepapperna bör grundas på att investeraren studerar hela Prospektet. Investeraren kan förlora hela 
eller delar av sitt investerade kapital. 

Om ett yrkande relaterat till informationen i detta EU-tillväxtprospekt görs i domstol kan den investerare som är 
kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta detta 
EU-tillväxtprospekt innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som 
har presenterat sammanfattningen, inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är 
vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av detta EU-tillväxtprospekt eller om 
den tillsammans med andra delar av detta EU-tillväxtprospekt inte ger den nyckelinformation som investerare 
behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperna.

NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN
2.1 Information om 

emittenten
CSEC är ett svenskt publikt aktiebolag och Bolagets verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. CSEC har Sverige som 
registreringsland. Bolagets associationsform regleras av den svenska aktiebolagslagen (2005:551). 
Bolagets verkställande direktör är Jacob Lundberg.

CSEC utvecklar, tillverkar och säljer larm- och övervakningssystem. Störst kompetens återfinns inom mobildata-
kommunikation samt positioneringsteknik. Produkterna säljs under olika varumärken och via bolagets 
återförsäljare, där kunderna huvudsakligen återfinns bland båtägare. Bolaget har verksamhet på global nivå, 
med störst närvaro inom Europa.  

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

2     SAMMANFATTNING 
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2.2 Finansiell 
nyckelinformation

Nedan presenteras finansiell nyckelinformation hämtad från CSECs reviderade årsredovisningar för 2019 och 2020 
och Bolagets oreviderade delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Bolagets räkenskaper upprättas i enlighet med K3.

Nyckeltal
De nyckeltal som presenteras nedan är inte definierade enligt CSECs tillämpade redovisningsregler för finansiell 
rapportering. CSEC bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. 
Nyckeltalen, såsom CSEC har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma 
benämning då definitionerna kan skilja sig åt.

Koncernen 2020-01-01 2021-01-01
 -2020-12-31 -2021-09-30
Belopp i KSEK 12 mån. 9 mån.
 Reviderad Ej reviderad

Intäkter och lönsamhet    
Totala intäkter 1 456 838
Rörelseresultat -6 308 -11 321

Periodens resultat -10 195 -11 258 
    
Tillgångar och kapitalstruktur 2020-12-31 2021-09-30
Totala tillgångar 22 872 28 958
Totalt eget kapital 13 091 14 428
    
Nyckeltal 2020-01-01 2021-01-01

 -2020-12-31 -2021-09-30   
Nettoomsättning 1 484 1 682
Balansomslutning 22 872 28 958
Soliditet % 57 50

*Då Bolaget inte tidigare upprättat koncernredovisning saknas information för perioden 2020-01-01 till och med 2020-09-30, 
samt 2019-01-01 till och med 2019-12-31. Redovisningen för moderbolaget presenteras nedan.

Moderbolaget 2020-01-01 2019-01-01 2021-01-01 2020-01-01
 -2020-12-31 -2019-12-31 -2021-09-30 -2020-09-30
Belopp i KSEK 12 mån. 12 mån. 9 mån. 9 mån.
 Reviderad Reviderad Ej reviderad Ej reviderad

Intäkter och lönsamhet
Totala intäkter 1 316 1 124 256 1 169
Rörelseresultat -3 518 -3 668 -7 628 -2 286

Periodens resultat -3 399 -3 688 -7 499 -2 090

Tillgångar och kapitalstruktur 2020-12-31 2019-12-31 2021-09-30
Totala tillgångar 23 505 4 145 34 312
Totalt eget kapital 15 889 2 157 20 985

Kassaflöden 2020-01-01 2019-01-01 2021-01-01 2020-01-01
 -2020-12-31 -2019-12-31 -2021-09-30 -2020-09-30

Kassaflöden från den löpande verksamheten -1 952 -3 111 -14 042  -1 898
Kassaflöden från investeringsverksamheten -224 -343 -3 602  -224
Kassaflöden från finansieringsverksamheten -211 3 565 18 884 -142

Nyckeltal 2020-01-01 2019-01-01 2021-01-01 2020-01-01
 -2020-12-31 -2019-12-31 -2021-09-30 -2020-09-30

Nettoomsättning 1 678 1 473 1 442 1 351
Balansomslutning 23 505 4 145 34 312 23 566
Soliditet % 68 52 61 73
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2.3 Huvudsakliga risker 
som är specifika för 
Bolaget

Risker hänförliga till Bolaget

Affärs- och verksamhetsrisker

Begränsade resurser
Bolaget är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. 
För genomförandet av Bolagets strategi är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. 
Det finns en risk att Bolagets befintliga resurser inte räcker till eller att Bolagets resurser skulle minska exempelvis 
genom att ytterligare kostnad skulle uppkomma eller att ledning eller administration skulle minska. Det skulle 
innebära att Bolaget drabbas av finansiella eller operativa problem vilket då främst får en negativ inverkan på 
Bolagets intjäningsförmåga och resultat.  

Tekniskt försprång
Bolaget har ett tekniskt försprång i kraft av en egenutvecklad komplett och modulärt uppbyggd teknikplattform 
baserad på en cellulär kommunikationsteknik i kombination med en egenutvecklad patenterad metod för att sänka 
strömförbrukningen. Den modulära uppbyggnaden av hela plattformen ger Bolaget en konkurrensfördel genom att 
den möjliggör att Bolaget kan skräddarsy lösningar för en mängd olika tillämpningar. För att bibehålla det tekniska 
försprånget krävs att Bolaget håller ett högt tempo i utvecklingen. För att bibehålla det tekniska försprånget krävs 
monetära samt kompetensmässiga resurser och skulle detta inte kunna åstadkommas riskerar Bolaget att tappa 
sin konkurrensfördel vilket skulle drabba Bolagets resultat negativt. 

Beroende av medarbetare
Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i 
framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar kontinuerligt med att minska beroendet genom 
en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder men under år 2020 var medelantalet anställda i Bolagets 
koncern endast fyra stycken och i moderbolaget tre stycken vilket innebär att Bolaget fortsatt är beroende av att 
dessa personer stannar i Bolaget. Om Bolagets anställda skulle lämna Bolaget riskerar Bolaget att nödgas finna 
kvalificerade ersättare, sådana rekryteringsprocesser kan komma att ske på icke-tillfredsställande villkor samt bli 
tidsmässigt utdragna och kostsamma, vilket bland annat skulle kunna föranleda förseningar i pågående projekt 
eller fortsatt kommersialisering av Bolagets produkter. Riskens förverkligande kan innebära att Bolaget inte kan 
genomföra sin strategi fullt ut, Bolaget skulle även kunna tappa sin konkurrensfördel eller inte längre kunna bedriva 
sin verksamhet i samma grad som per dagen för Prospektet. Detta skulle främst drabba Bolagets resultat negativt. 

Komponentbrist
Bolaget är beroende av olika komponenter för tillverkning av Bolagets produkter. Generell komponentbrist kan 
innebära att Bolagets produkter inte kan tillverkas som planerat och att Bolagets leveranser därmed försenas eller 
måste avbrytas. Det kan även innebära att Bolaget måste vända sig till alternativa leverantörer vilket kan medföra 
betydande kostnader, förseningar och övergångsproblem. Vid inköp av komponenter förekommer normalt en viss 
förskjutning mellan justering av inpris och utpris beroende på ingångna avtal på inköpssidan och kundsidan. 
Det finns en risk Bolaget inte kan kompensera stigande priser på komponenter på inköpssidan genom 
prishöjningar på Bolagets produkter utan att minska sin försäljning. Förverkligande av risken skulle innebära en 
negativ påverkan på Bolagets resultat. 

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Bolaget har per dagen för Prospektet ett negativt kassaflöde och det kan inte uteslutas att det tar längre tid än 
beräknat, innan Bolagets kassaflöde blir positivt. Om det tar längre tid än beräknat innan Bolagets kassaflöde 
blir positivt kommer Bolaget i framtiden sannolikt att behöva söka nytt externt kapital. Det finns en risk för att 
nytt kapital inte kan anskaffas när behov uppstår, att det inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor, eller att sådant 
anskaffat kapital inte skulle vara tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt planerna. Det skulle i sin tur ha en 
negativ inverkan på Bolagets möjlighet att vidareutveckla, kommersialisera och marknadsföra sina produkter enligt 
nuvarande utvecklingsplan och därmed ha en negativ inverkan på Bolagets resultat. 
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2.3 Branschrelaterade risker 

Bristande marknadsacceptans
Bolaget är i en fas där det satsar på att växa kraftigt i nya kundsegment och på nya geografiska marknader. Det 
innebär att produkter som Bolaget utvecklat introduceras för nya kunder vilket är förenat med en risk för att 
Bolagets produkter inte får det positiva mottagande på marknaden som förespeglas i detta Prospekt. Kvantiteten 
av sålda produkter kan bli lägre än förväntat och tiden det tar att etablera sig på de nya marknaderna kan vara 
längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro. För det fall att tillväxten inte blir så hög som förväntat 
eller att etableringen tar längre tid än förväntat kommer det att påverka Bolagets resultat negativt. 

Konkurrenssituation
Bolaget är verksamt på en global och konkurrensutsatt marknad och det finns ett stort antal aktörer som tillverkar 
liknande produkter som Bolaget. Vidare finns det ett flertal alternativa lösningar som försöker uppnå liknande 
resultat som Bolagets produkter. Flera av Bolagets konkurrenter har större resurser än Bolaget och kan komma att 
använda dessa för att stärka sina respektive positioner, till exempel genom att avsätta mer kapital till investeringar 
i marknadsföring eller att priskonkurrera med Bolaget. Vidare finns en risk att andra aktörer utvecklar ny teknik 
överlägsen Bolagets, vilket skulle försämra Bolagets konkurrenssituation och därmed leda till en negativ inverkan 
på Bolagets resultat. 

Legala och regulatoriska risker

Immateriella rättigheter
Patent och andra immateriella rättigheter är en central tillgång i Bolagets verksamhet och värdet på Bolaget är 
till stor del beroende av förmågan att försvara dessa patent samt skydda andra immateriella rättigheter mot 
eventuella intrång. Det finns en risk att befintliga och/eller framtida immateriella rättigheter som innehas av 
Bolaget inte ger ett tillfredsställande kommersiellt skydd. Även om ett patent har beviljats finns en risk för att 
patentets skyddsomfattning inte är tillräckligt och att konkurrenter och/eller liknande tekniker kan komma att 
kringgå Bolagets patent. Vidare finns en risk att beviljade patent inte kommer att kunna upprätthållas eller att de 
begränsas. Om Bolaget inte erhåller patent för sina tekniker eller om patent upphävs (exempelvis genom upptäckt 
av känd teknik), kan tredje part som innehar nödvändig know-how komma att använda tekniken utan ersättning 
till Bolaget. Vidare har patent en begränsad livslängd och Bolagets bransch präglas av hög förändringstakt och 
innovation och Bolagets patent kan snabbt komma att bli oattraktiva utifrån ett kommersiellt perspektiv.

Intrång i immateriella rättigheter som innehas av tredje part
Bolagets framgång beror till viss del på hur Bolaget bedriver sin verksamhet utan att göra intrång i eller att nyttja 
annan parts äganderättighet. Då Bolagets bransch växer och fler patent beviljas så ökar risken för att någon av 
Bolagets produkt eller teknologi utvecklad av Bolaget kan ge upphov till kravanspråk från tredje part för exempelvis 
patentintrång. Bolaget löper därmed risk att stå inför tidsomfattande och kostnadskrävande åtgärder för att bestrida 
en sådan talan eller göra gällande Bolagets rättigheter gentemot tredje part, vilket kan innebära att majoriteten av 
Bolagets resurser behöver tas i anspråk till detta från den operativa verksamheten. Det finns därmed en risk för att 
Bolaget kan komma att göra eller påstås göra intrång i immateriella rättigheter som innehas av tredje part. Vidare 
uppstår en risk att immateriella rättigheter som innehas av tredje part kan komma att begränsa en eller flera av 
Bolagets nuvarande eller framtida samarbetspartnerns att fritt använda Bolagets produkter och/eller teknologi.

Produktansvar
Bolaget utvecklar produkter som är utsatta för risker i form av produktansvar. Återkommande defekter, fel eller 
bristande kvalitet i av Bolaget levererade produkter kan ge upphov till att Bolagets kunder riktar skadeståndsanspråk 
mot Bolaget. Tvister och skadeståndsanspråk med anledning av bristande produktkvalitet kan få väsentliga negativa 
ekonomiska konsekvenser men även ta betydande ledningsresurser i anspråk under längre tidsperioder.
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NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPERNA
3.1 Information on vär-

depapperen, rättig-
heter förenade med 
värdepapperen och 
utdelningspolicy

Samtliga aktier i CSEC är av samma slag och är denominerade i svenska kronor (SEK). Per dagen för Prospektet 
finns 211 104 512 aktier utestående i Bolaget. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda. Varje aktie har ett 
kvotvärde om 0,014 SEK.

Varje aktie berättigar till en (1) röst på bolagsstämmor och varje aktieägare är berättigad till det antal röster 
som motsvarar innehavarens antal aktier i Bolaget. Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner 
eller konvertibler vid en kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel enligt 
aktiebolagslagen (2005:551) företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till det antal aktier som 
aktieägaren innehade före emissionen. Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till vinstutdelning samt till Bolagets 
tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. 

Företrädesemissionen som avses i detta Prospekt omfattar aktier i C Security Systems AB (publ). I händelse av 
Bolagets insolvens gäller att samtliga aktier har samma prioritet. Aktieägares fordran på ett aktiebolag prioriteras 
normalt efter andra fordringar på Bolaget. För det fall eventuellt överskott i likvidationen finns, har Bolagets 
aktieägare rätt till betalning ur överskottet i förhållande till antalet aktier som aktieägaren innehar.

CSEC befinner sig i en utvecklings- och expansionsfas. Bolagets styrelse har därmed för närvarande inte någon 
avsikt att föreslå någon utdelning.

3.2 Plats för handel med 
värdepapperen

CSECs aktier är föremål för handel på Spotlight Stock Market, en multilateral handelsplattform. De nyemitterade 
aktierna i Erbjudandet kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market i samband med att Företrädese-
missionen registreras av Bolagsverket.

3.3 Garantier som 
värdepapperen 
omfattas av

Värdepapperen omfattas inte av garantier.

3.4 Huvudsakliga risker 
som är specifika för 
värdepapperen

Aktiens likviditet
Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Befintliga och presumtiva aktieägare bör beakta att det 
är förenat med hög risk att investera i värdepapper relaterade till Bolaget då aktiekursen kan fluktuera stort. 
Sådana fluktuationer är inte nödvändigtvis hänförliga till enbart Bolagets prestation utan kan även härledas 
till den allmänna marknadsutvecklingen, makrofaktorer i samhället, rådande investeringsklimat, utbud och 
efterfrågan på aktier och andra orsaker med eller utan tydlig koppling till Bolaget. Det är därför inte möjligt att på 
förhand förutse framtida kursrörelser och det är möjligt att dessa faktorer genom enskild verkan eller samverkan 
negativt kan påverka värdet av en investerares aktieinnehav. I de fall aktiv handel med god volym skulle saknas 
kan det vara svårt eller omöjligt att genomföra överlåtelser av Bolagets värdepapper till önskad kurs.
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NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN
4.1 Villkor och tidsplan 

för att investera i 
värdepapperet

CSEC genomför en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Även allmänheten har 
möjlighet att anmäla intresse.

Avstämningsdag: Den som på avstämningsdagen den 29 november 2021 var aktieägare i CSEC äger 
företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. Sista dag för 
handel inklusive rätt att teckna aktier är 25 november 2021. Första dag för handel exklusive rätt att teckna aktier 
är den 26 november 2021.  

Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie ger tre (3) teckningsrätter och fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en 
(1) ny aktie.

Teckningsperiod: Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med 2 december 2021 till och med 
den 16 december 2021.

Teckningskurs: 0,19 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Tilldelning: aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter tilldelas i första hand personer som även tecknat 
aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen), i andra 
hand andra personer som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand 
emissionsgaranter.

Utspädning: Full teckning i Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar med 158 328 384 
aktier, från 211 104 512 aktier till 369 432 896 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 42,9 procent 
(beräknat som antalet nya aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i 
Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission).  

Kostnader: Vid fulltecknad nyemission uppgår emissionskostnader till cirka 5,6 MSEK (varav kostnader för 
garantiåtaganden uppgår till cirka 2,0 MSEK). Inga kostnader för investerare föreligger.

4.2 Motiv för Erbjudan-
det och användning 
av emissionslikvid

För att möjliggöra nästa fas i Bolagets strategi behöver Bolaget kapitalisera sig ytterligare. Det befintliga rörelse-
kapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven de kommande 12 månaderna 
beräknat från datumet för detta Prospekt, varför styrelsen den 17 november beslutade om Företrädesemissio-
nen. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, bedömer styrelsen att rörelsekapitalet, efter genomförandet 
av Företrädesemissionen, täcker rörelsekapitalbehovet för de kommande tolv månaderna och är tillräckligt för 
att fullfölja Bolagets affärsplan.

Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget cirka 30,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 5,6 
MSEK. Nettolikviden uppgår således till cirka 24,5 MSEK. Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikvi-
den från Företrädesemissionen på det sätt som presenteras nedan i prioritetsordning:

• Cirka 30 procent av nettolikviden ska användas till utveckling av Bolagets produkter och tjänster.
• Cirka 30 procent av nettolikviden ska användas till försäljnings- och marknadsföringsinsatser.
• Cirka 10 procent av nettolikviden ska användas till allmänna företagsändamål.
• Cirka 30 procent av nettolikviden ska användas till att stärka Bolagets balansräkning genom återbetalning av lån.

Garantiåtaganden
CSEC har erhållit garantiåtaganden om cirka 20,3 MSEK motsvarande cirka 67,6 procent av emissionsbeloppet. 
Garantiåtagandena har emellertid inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

För det fall Företrädesemissionen inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande 
tolvmånadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom 
ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller banklån, alternativt driva verksamheten i lägre takt än beräknat tills 
dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kommer då primärt att fokusera på de aktiviteter som bedöms 
vara mest essentiella för CSECs utveckling.

Intressekonflikter
Bolaget bedömer att det inte föreligger några intressekonflikter i samband med Erbjudandet.
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Ansvariga personer 
Styrelsen för CSEC är ansvarig för innehållet i Prospektet. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges 
i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats. Sty-
relsen i Bolaget består per dagen för Prospektet av ordföranden Robert Tejme samt ledamöterna Martin Hägerdal, Lars Tegborg, 
Per Söderström och Olof Nordlander.

Upprättande och registrering av Prospektet
Detta Prospekt har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets Prospekt-
förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen har godkänt detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på full-
ständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Detta godkännande bör inte betraktas som något 
stöd för den emittent eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet. Investerare bör göra sin egen bedömning av 
huruvida det är lämpligt att investera i detta värdepapper. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med 
artikel 15 i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Information från tredje part
Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgivits korrekt och 
att, såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part, inga sakförhållanden har ute-
lämnats som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. CSEC har dock inte oberoende verifierat 
informationen, varför dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras.

Vissa delar av Prospektet innehåller hyperlänkar till webbplatser. Informationen på dessa webbplatser utgör inte en 
del av Prospektet såvida inte webbplatserna har införlivats genom hänvisning, och har inte granskats eller godkänts av 
Finansinspektionen.

3     ANSVARIGA PERSONER, INFORMATION FRÅN TREDJE PART
       OCH GODKÄNNANDE AV BEHÖRIG MYNDIGHET  
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4     MOTIV FÖR ERBJUDANDET 

C Security Systems är ett IoT-bolag1 som utvecklar, marknadsför och säljer högteknologiska skydds- och övervakningssystem. 
Produkterna säljs under varumärkena Spåra och C-pod och via Bolagets återförsäljare. Under 2020 förvärvades intressebolaget 
Spåra Group, vilket blev startskottet på en förvandling från nischad spelare på fritidsbåtsmarknaden, till ett lovande IoT-bolag i 
teknikens framkant.

Tiden sedan grundandet av Spåra Group fram till dagen för Prospektet har bestått av noggranna förberedelser inför nästa steg 
i Bolagets transformation. Styrelsens bedömning är att Bolaget nu, ur ett tekniskt, kommersiellt och organisatoriskt perspektiv, 
är redo för nästa fas med fokus på kraftfull expansion. Strategin innefattar bland annat en storskalig satsning på marknadsföring 
och försäljning, snabb geografisk expansion, lansering av nya innovativa produkter, samt en proaktiv bearbetning av företags-
marknaden.

För att möjliggöra nästa fas i Bolagets strategi behöver Bolaget kapitalisera sig ytterligare. Det befintliga rörelsekapitalet är enligt 
styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven de kommande 12 månaderna beräknat från datumet för detta 
Prospekt, varför styrelsen den 17 november 2021 beslutade om Företrädesemissionen. Förutsatt att Företrädesemissionen full-
tecknas, bedömer styrelsen att rörelsekapitalet, efter genomförandet av Företrädesemissionen, täcker rörelsekapitalbehovet för 
de kommande tolv månaderna och är tillräckligt för att fullfölja Bolagets affärsplan.

Emissionslikvidens användning 
Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget cirka 30,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 5,6 MSEK. Nettolikviden 
uppgår således till cirka 24,5 MSEK. Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen på det 
sätt som presenteras nedan i prioritetsordning:

• Cirka 30 procent av nettolikviden ska användas till utveckling av Bolagets produkter och tjänster.
• Cirka 30 procent av nettolikviden ska användas till försäljnings- och marknadsföringsinsatser.
• Cirka 10 procent av nettolikviden ska användas till allmänna företagsändamål.
• Cirka 30 procent av nettolikviden ska användas till att stärka Bolagets balansräkning genom återbetalning av lån.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Teckningsförbindelser har erhållits från befintliga aktieägare uppgående till cirka 3,7 MSEK motsvarande cirka 12,4 procent 
av emissionsbeloppet. Vidare har CSEC erhållit garantiåtaganden om cirka 20,3 MSEK motsvarande cirka 67,6 procent 
av emissionsbeloppet. Varken tecknings- eller garantiåtagandena har emellertid säkerställts via förhandstransaktion, 
bankgaranti eller liknande.

För det fall Företrädesemissionen inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolvmånader-
sperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, 
bidrag eller banklån, alternativt driva verksamheten i lägre takt än beräknat tills dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget 
kommer då primärt att fokusera på de aktiviteter som bedöms vara mest essentiella för CSECs utveckling.

Intressekonflikter i Företrädesemissionen
Rådgivares intressen
Redeye är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen och har biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Re-
deye (samt till Redeye närstående företag) har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, 
investerings-, kommersiella och andra tjänster åt CSEC för vilka Redeye erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning. 
Nordic Issuing är emissionsinstitut och Fredersen är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Utöver ovanstående parters intresse att Företrädesemissionen genomförs framgångsrikt, bedöms det inte föreligga några eko-
nomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska 
eller andra intressen i Erbjudandet.

Bolaget bedömer att det inte föreligger några intressekonflikter.

1 Internet of Things (Sv. Sakernas internet)
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5     STRATEGI, RESULTAT OCH FÖRETAGSKLIMAT 

5.1 En introduktion till C Security Systems
C Security Systems är ett IoT bolag som utvecklar, marknadsför och säljer högteknologiska skydds- och övervakningssystem 
på den globala marknaden under varumärkena Spåra och C-pod. Bolagets affärsidé är att skapa trygghet och förenkla för 
människor och företag genom att erbjuda smarta sensorsystem för att skydda människor, djur och rörliga tillgångar.

År 2020 inleddes ett nytt kapitel i Bolagets historia. Förvärvet av intressebolaget Spåra Group AB blev startskottet på en förvand-
ling från nischad spelare på fritidsbåtsmarknaden sedan över tio år tillbaka till ett lovande IoT-bolag i teknikens framkant. CSEC 
har nu förutsättningar att etablera sig i helt nya kundsegment på en global och växande marknad för skydd och övervakning av 
uppkopplade mobila enheter. 

Från båtar till IoT
CSEC grundades 2011 och noterades på Spotlight Stock Market 2014. Bolaget har sedan starten fram till mitten av 2020 helt 
fokuserat på fritidsbåtsmarknaden i Sverige och internationellt. Bolagets larm- och övervakningssystem för båtar säljs under 
varumärket C-pod och kunderna återfinns i ett 50-tal länder. Bland kunderna återfinns både privatpersoner och företag såsom 
båttillverkare, uthyrningsföretag, marinor och finansbolag. Produkterna säljs företrädesvis genom ett nätverk av 28 distributörer 
på utvalda marknader.

Under de senaste åren har Bolaget etablerat nära relationer och slutit samarbetsavtal med försäkringsbolagen AXA och Allianz 
i Frankrike, Allianz i Italien och franska försäkringsmäklaren GSY. Dessa avtal bygger på att försäkringstagaren får en rabatt på 
båtförsäkringspremien samt eliminering av självrisk under förutsättning att det finns ett C-pod larm installerat. 

I Ryssland har Bolaget slutit en liknande överenskommelse med försäkringskooperationen OSK, som organiserar drygt 100 
ryska försäkringsbolag. Under 2015 fattade OSK beslut om att C-pod systemet skall vara obligatorisk för drygt 15 000 av deras 
båtförsäkringskunder. Överenskommelsen hämmades sedermera genom betalningssvårigheter till följd av EU-sanktioner mot 
Ryssland. Dessa betalningssvårigheter har på senare tid övervunnits och i september 2021 meddelade CSEC att Bolaget har 
erhållit ett förnyat importtillstånd, som så snart det har registrerats hos det ryska tullverket, innebär att försäljning och leveranser 
kommer att kunna påbörjas.

I oktober 2018 grundade Bolaget Spåra Group AB tillsammans med ett antal privata investerare. Upplägget begränsade Bolagets 
risktagande samtidigt som ny relevant kompetens kunde tillföras. Spåra Group fungerade som en inkubator för att utveckla 
en nytt skydds- och övervakningssystem från grunden, baserat på den allra senaste cellulära radiostandarden. Målet var en 
kommersiell produkt för skydd av värdeföremål, människor och djur, som erbjöd betydande konkurrensfördelar i form av låg 
uppkopplingskostnad och lång batteritid. 

Den första produkten som lanserades på den nya teknikplattformen var C-pod mini - en skräddarsydd innovativ tracker för båtar. 
Lanseringen gjordes i Sverige i maj 2020 och några månader senare, i oktober, förvärvade Bolaget Spåra Group AB och införliva-
de hela teknikplattformen inklusive alla immateriella rättigheter. Spåra, som är framtagen för att passa i många typer av tillämp-
ningar, lanserades på den svenska marknaden strax före årsskiftet 2020/2021. I juli 2021 öppnade Bolaget webbshop i Danmark 
och Finland. I oktober 2021 följde Frankrike, en av Bolagets kärnmarknader sedan länge. Sedan starten av 2021 till och med sista 
oktober 2021 ökade antalet uppkopplade enheter med 160 procent.

Nästa steg
Med förvärvet av Spåra och den efterföljande utvecklingen har Bolaget idag ett egenutvecklat komplett system med spårsända-
re med GPS och andra sensorer, backendsystem och användargränssnitt med mobilappar (Android och iOS) och webbgräns-
snitt. Spårsändarna är mycket strömsnåla tack vare en patenterad metod för positionstagning i kombination med den i grunden 
låga energiförbrukningen som kommer med radiostandarden LTE-M. Både strömförbrukningen och den kostnad i kronor och 
ören är en konsekvens av denna nya standard och är under normala omständigheter avsevärt lägre än de som kommer med 
den reguljära GSM-tekniken, som enligt Bolagets uppfattning är vanlig bland Bolagets konkurrenter.

Den låga energiförbrukningen ger goda förutsättningar att använda solceller för laddning. Bolaget har etablerat ett nära sam-
arbete med den innovativa solcellsbolaget Exeger, som har utvecklat en unik och patenterad teknik för att printa solceller på 
tunna och böjliga underlag, vilken i sin tur möjliggör enkel integration av cellen i olika produkter. Integrationen mellan cellen och 
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enheten är testad och verifierad. Solcellen strömförsörjer spårsändare under alla normala ljusförhållanden. Den första konsu-
mentprodukten med solcellsladdning är en tracker för hundar, vilken också blir den första i världen som får evigt liv. Hundägare 
kan tryggt följa sina hundar utan att behöva bekymra sig för att ladda batterier eller oroa sig för att batterierna ska ta slut om 
hunden springer bort. 

Bolaget planerar för flera produkter med solcellsladdning. Arbetet med att utveckla en tracker för små barn är initierat. Bolaget 
har även påbörjat ett av Jordbruksverket finansierat innovationsprojektet som syftar till förbättrad tillsyn av nötkreatur på bete. 
Bolagets bedömning är att det i dagsläget inte finns någon kommersiellt tillgänglig lösning på dessa problem. Med solcellsladd-
ning och avancerad rörelseigenkänning med maskininlärning är Bolagets bedömning att tekniken kommer kunna digitalt över-
vaka djurens hälsa dygnet runt under en hel betessäsong.

Under produktutvecklingen har Spåra Group, och sedermera CSEC, byggt upp ett ekosystem av pålitliga och skickliga leveran-
törer och partner som i nära samarbete med Bolaget har bidragit med kunnande, resurser, nätverk och engagemang. Tillsam-
mans med det stora kinesiska bolaget Sunway, ledande inom komponenttillverkning till bland annat mobiltelefoner, har CSEC 
utvecklat mekanik- och antenndesign. Ihop med den Hongkong-baserade legotillverkaren OSM, som är en nära partner med 
Exeger, har Bolaget utvecklat den solcellsladdade trackern för hundar. I det svenska elektronikbolaget Frikab Produktion har 
CSEC funnit en kompetent partner för prototypframtagning, serietillverkning och försörjning av elektronikkomponenter.
5.2 Strategi och mål 
Bolagets affärsidé är att skapa trygghet och förenkla för människor och företag genom att erbjuda smarta sensorsystem för 
skydd av människor, djur och rörliga föremål. 

En kombinerad satsning på konsument- och företagsmarknad skapar synergier och skalfördelar avseende produktutveckling, 
inköp och tillverkning med utgångspunkten från en långt driven standardisering och modularisering. Bolagets bedömning är att 
kombinationen stärker tillväxtpotentialen och bidrar till en affärsmässig riskspridning.

Bolagets konkurrenskraft och förutsättningar för tillväxt grundas i Bolagets tekniska försprång. Bolaget skapar unika lösningar 
genom att kombinera existerande tekniker inom bland annat:

• Cellulär lågenergikommunikation 
• Energiskörd med innovativ solcellsteknik
• Rörelseigenkänning baserat på maskininlärning

Bolaget bedriver teknikutvecklingen tillsammans med noga utvalda leverantörer inom respektive teknikområde. Under avsnit-
tet CSECs teknologi och produkt beskrivs teknikerna mer utförligt och på vilket sätt de skapar värde för Bolagets kunder.

B2C
Bolagets uppfattning är att höga kostnader till följd av tekniska begränsningar har begränsat konsumentanvändningen av GPS 
trackers till mer dyrbara värdeföremål som bilar och båtar. Vidare leder en hög strömförbrukning till att GPS trackers i praktiken 
ofta behöver anslutas till externa batterier, exempelvis bilens eller båtens, vilket ytterligare har begränsat användningen.

Bolagets bedömning är att den nya cellulära kommunikationsstandarden LTE-M löser de grundläggande problem med höga 
abonnemangskostnader och kort batteritid, som tidigare har präglat marknaden för GPS trackers. Med den nya teknologin be-
dömer Bolaget att cellulärt uppkopplade trackers har en ökad potential att tilltala en bredare konsumentgrupp. 

Bolagets strategi är att erbjuda marknaden användarvänliga, prisvärda och tekniskt överlägsna produkter med stilren design. 
Vårt mål är att inom tre är bli en av de ledande leverantörerna på den europeiska konsumentmarknaden.

B2B
CSEC använder kommunikations- och sensorteknik på ett innovativt sätt för att skapa energisnåla och smarta sensorsystem 
med hög datasäkerhet för övervakning av rörliga föremål. Genom att ha total kontroll över hela teknikplattformen som är modu-
lärt uppbyggt från grunden, kan Bolaget snabbt och kostnadseffektivt skräddarsy funktionaliteter som passar företag i en mängd 
olika tillämpningar och branscher.
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Bolaget har som strategi att använda så kallad big data för att generera mer intäkter. Bolaget har för ändamålet satt upp en struk-
tur anpassad för att lagra och analysera stora mängder sensordata. Det ger Bolaget förutsättningar att erbjuda potentiellt värde-
full information till Bolagets företagskunder kring deras affärskritiska tillgångar och processer genom analys och bearbetning av 
sensordata. I takt med att antalet konsumentkunder växer kommer Bolaget även kunna erbjuda företagskunder, som erbjuder 
andra tjänster och produkter till samma målgrupp, kvalificerade och anonymiserade användardata som kan ligga till grund för 
affärsstrategiska beslut kring allt från produktutveckling till marknadsföring.

Bolagets avsikt är att, med start under det första kvartalet 2022, påbörja en proaktiv bearbetning av ett antal potentiella refe-
renskunder i utvalda branscher. Bolagets målsättning är att bli en ledande global aktör inom telematik för mobila applikationer 
till företagskunder i utvalda segment. 

Samarbeten
Bolaget har som strategi att aktivt etablera samarbeten med såväl leverantörer som kanalpartner. 

På leverantörssidan har Bolaget samarbeten med tre nyckelleverantörer:

• Sunway Communication - en världsledande tillverkare av bland annat radiokomponenter till konsumentelektronik 
(smarta telefoner, datorer och bärbara enheter), bilar, IoT, smarta hem och kommunikationsinfrastruktur. Sunway Com-
munication har i nära samarbete med Bolaget utvecklat den mekaniska designen och antennkonstruktionen i Spåra och 
C-pod mini och levererar dessa nyckelkomponenter.

• Exeger – ett svenskt företag med en unik solcellsteknologi som konverterar all form av ljus till elektronisk energi. Bolaget 
och Exeger har gemensamt utvecklat och verifierat en lösning för att ladda Bolagets trackers med Exegers solceller.

• OSM Group – en global kontraktstillverkare med ursprung i Sverige som bland annat specialiserat sig på högkvalitativa 
konsumentprodukter. OSM Group har i nära samarbetet med Bolaget utvecklat en sele för hundar och en modul som inte-
grerar Bolaget tracker och Exegers solcell. OSM Group är en officiell strategisk samarbetspart till Exeger. 

På kanalpartnersidan har Bolaget etablerat samarbeten med försäkringsbolagen AXA och Allianz i Frankrike och Italien. Dessa 
samarbeten bygger på exklusivitet och innebär sänkta försäkringspremier för båtägare. Bolagets strategi är att utvidga dessa 
samarbeten till fler sakförsäkringsområden såsom exempelvis bilar, motorcyklar, mopeder, golfklubbor och värdefulla väskor. 

5.3 CSECs Teknologi och Produkt
Teknologi som konkurrensfördel
Bolaget har genom förvärvet av Spåra Group övertagit och sedan vidareutvecklat ett komplett system för att skydda och över-
vaka mobila enheter. Systemet omfattar sensorer/trackers (hårdvara och mjukvara), backendsystem och användargränssnitt, 
mobilappar (Android och iOS) och webbgränssnitt. Bolaget har utvecklat systemet utifrån ett strategiskt beslut att ha full kontroll 
över försörjningskedjan och ägandeskap av hela systemet och dess immateriella rättigheter. De tekniska val som har gjorts kan 
sammanfattas i följande fyra punkter:

• Modulär uppbyggnad och parameterstyrda grundfunktioner. Det ger stor flexibilitet att snabbt och kostnadseffektivt kunna 
anpassa till olika kundbehov.

• Låg energiförbrukning och låga uppkopplingskostnader. Genom patenterad teknik och modern radiokommunikation 
(LTE-M) erhålls låg strömförbrukning och låga uppkopplingskostnader. Det förbättrar befintliga applikationer och öppnar 
upp för nya applikationer.

• Energiförsörjning genom banbrytande solcellsteknologi. Ger förlängd batteritid eller “evigt liv” vilket förbättrar använda-
rupplevelsen och öppnar upp för nya tillämpningar.

• Rörelseigenkänning baserat på position, rörelser och annan sensordata kombinerat med maskininlärning. Öppnar upp för 
nya tillämpningar.
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Låg strömförbrukning och låga uppkopplingskostnader
En grundläggande egenskap och konkurrensfördel är låg strömförbrukning i trackern. Låg strömförbrukning betyder lång batte-
ritid oavsett om man använder utbytbara engångsbatterier eller uppladdningsbara dito. Den låga strömförbrukningen i trackern 
bygger på tre fundamentala tekniker:

1. Cellulär kommunikation via den standardiserade och energieffektiva radiostandarden LTE-M
2. En av CSEC patenterad metod för positionering
3. Kantdatorsystem (Eng. Edge computing), det vill säga trackern gör beräkningar och fattar beslut själv 

LTE-M
Bolagets teknologi bygger på den smalbandiga och energisnåla cellulära kommunikationsstandarden LTE-M. Den möjliggör 
kostnadseffektiv kommunikation och lång batteritid för massdistribuerade uppkopplade enheter. Uppkopplingskostnaden 
för LTE-M är en bråkdel så stor som för den reguljära GSM-tekniken som enligt Bolagets uppfattning används av de flesta 
konkurrenter.3 LTE-M är utvecklat för att hantera små datamängder och lägre överföringshastigheter. Uppkopplinssessionerna 
kan ändå hållas korta och energiförbrukningen i trackern blir väsentligt lägre än med GSM-teknik. Bolaget har dessutom 
utvecklat ett eget “lättviktigt” kommunikationsprotokoll som endast innehåller den absolut nödvändiga datan. 

LTE-M innehåller ett antal avancerade extrafunktioner för att sänka responstiden för uppkopplade enheter samtidigt som en-
ergiförbrukningen är förhållandevis låg. CSEC har implementerat dessa funktioner i sin lösning vilket betyder att användarna 
kan kommunicera med sina trackers med kort och förutsägbar responstid samtidigt som batterilivslängden förblir extremt lång.

LTE-M-tekniken bygger på användning av befintliga infrastruktur i telekommunikationsnäten, vilket underlättar en snabb utrull-
ningen världen över. LTE-M är implementerat i de flesta europeiska mobilnät och i dagsläget har Bolaget avtal med två operatö-
rer: Telia och Orange. Telias LTE-M-nät täcker Norden (med undantag för Island) samt Baltikum. Orange, vars hemmamarknad 
är Frankrike, täcker ett flertal europeiska länder med LTE-M.

Patenterad metod för positionering
Trackern har tre sätt att ta position: GPS, data från mobilnätet och Bluetooth-kommunikation med närliggande mobiltelefon. I 
december 2020 beviljades Bolaget ett svenskt metodpatent avseende styrning av när och hur trackern registrerar och rappor-
terar positioner utifrån rörelseinformation och närhet till mobiltelefoner med appen installerad. Resultatet blir att den totala 
strömförbrukningen blir lägre. Bolaget har sökt samma metodpatent i ett flertal länder och inväntar svar. 

Edge computing
Kantdatorsystem (Eng. Edge computing) betyder att beräkningar och bearbetning av data görs i “kanten av nätverket” - i detta 
fall i trackern - istället för centralt på servern. Även om LTE-M är en energieffektiv kommunikationsstandard lönar det sig i många 
fall att göra beräkningar lokalt i trackern och låta trackern fatta egna beslut om exempelvis positionstagning och uppkoppling 
mot radionätet och på så sätt minimera kommunikationen med servern, vilket kostar energi. Genom avancerad mjukvara i track-
ern blir den relativt autonom. Trackerns arbetssätt konfigureras utifrån ett stort antal parametrar som skickas från servern och 
anpassas till vad man vill använda trackern till. 

3  Tele2, LTE-M Use Cases & Benefits” (https://tele2iot.com/article/lte-m-use-cases/)
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Energiförsörjning genom banbrytande solcellsteknik
I vissa applikationer är det värdefullt att förlänga den redan långa batteritiden ytterligare eller till och med kunna erbjuda “änd-
lös” energiförsörjning, det vill säga att användaren helt slipper att byta batterier eller ladda trackern manuellt. Detta har Bolaget 
åstadkommit i nära samarbete med Exeger, ett svenskt företag vars teknik är unik i sitt slag och har många värdefulla fördelar för 
CSEC. Bland annat fungerar den under alla ljusförhållanden och solcellerna - som marknadsförs under varumärket Powerfoyle 
- printas på tunna underlag och kan ges valfri form. Det gör att den enkelt kan integreras i olika produkter. 

Tillsammans med Exeger har Bolaget utvecklat, testat och verifierat integrationen mellan tracker och Powerfoyle. Tack vare den 
låga energiförbrukningen i trackern kan solcellen strömförsörja trackern väl under alla normala ljusförhållanden utan att den 
behöver bli otympligt stor.

Rörelseigenkänning
Nästa teknikområde som Bolaget redan är aktivt inom och kommer utveckla vidare är rörelseigenkänning. Det handlar om att 
få värdefull information om ett skyddsobjekt utifrån hur det rör sig. Bolaget har tagit nästa steg i utvecklingen av denna teknik 
inom ramen för det innovationsprojekt - Spåra Lantdjur - som Jordbruksverket beviljat finansiering för. Innovationen bygger på 
digital dygnet-runt-övervakning av beteende och fysiologiska tillstånd hos betesdjur på individ- och gruppnivå med hjälp av 
rörelsesensorer och maskininlärning. I Bolagets utvecklingsplan finns det även mindre avancerade applikationer, exempelvis 
igenkänning av stöld av värdeföremål. Genom att känna igen en typisk rörelse kopplat till stöld kan användaren och larmföretag 
få en varning om pågående stöld lång innan det stulna föremålet har hunnit lämna det geografiska bevakningsområde som 
traditionell tracker-teknik använder för att identifiera en stöld. 

Produkter
Baserat på den egenutvecklade teknikplattformen har Bolaget lanserat Spåra och C-pod mini. Spåra är till för att skydda och 
övervaka värdeföremål, djur och människor. C-pod mini är skräddarsydd för båtar. 

Spåra erbjuds i dagsläget i en version med utbytbara AAA batterier. Batteritiden varierar kraftigt beroende på hur produkten an-
vänds men är typiskt från några månader upp till ett drygt år. Den huvudsakliga tillämpningen för Spåra med utbytbara batterier 
är stöldskydd av värdeföremål såsom exempelvis bilar, motorcyklar, barnvagnar och golfbagar. 

Spåra arbetar utifrån principen ”vaktar, varnar, hittar”. Användaren sätter upp en så kallad skyddszon på kartan i mobilappen 
runt det område som hen vill bevaka. När värdeföremålet lämnar zonen får användaren en varning och kan då välja att påbörja 
aktiv sökning varvid trackern skickar regelbundna positionsuppdateringar och användaren kan följa värdeföremålet på kartan. 
När enheten rör sig utanför en skyddszon utan att aktiv sökning är aktiverat kommer positionsuppdateringarna ske mer sällan. 
Det är dock alltid möjligt att begära en uppdaterad position eller påbörja aktiv sökning av värdeföremålet. 

Under fjärde kvartalet 2021 planerar Bolaget att lansera en ny uppladdningsbar version av Spåra. Användaren kommer att kunna 
välja mellan tre grundinställningar varav en är densamma som för Spåra men med utbytbara batterier. De två andra kommer att 
ge användaren positionsuppdateringar med kortare intervall. Med dessa inställningar kommer batteritiden att bli kortare. Vid 
normal användning kommer det ändå kunna gå veckor mellan laddningarna, jämfört med dagar hos andra trackers. Trackern 
laddas med en vanlig USB-C kontakt och adapter med kabel kommer att medfölja leveransen. Den uppladdningsbara varianten 
av Spåra kommer att lämpa sig för alla typer av värdeföremål som man dels vill skydda, dels vill kunna följa. Den kommer även 
att kunna användas för att skydda hundar och på sikt andra djur och människor. 

Runt årsskiftet kommer Bolaget att lansera Spåra för hundar. Produkten består av en sele med inbyggd solcell som laddar en 
uppladdningsbar Spåra. Under normala ljusförhållanden kommer hundägaren aldrig behöva bekymra sig över att ladda batte-
riet eller oroa sig för att de ska ta slut. I dagsläget finns, såvitt Bolaget känner till, ingen liknande produkt på marknaden. Bolaget 
har påbörjat utvecklingen av fler produkter med solcellsladdning. Närmast efter Spåra för hund kommer att vara en Spåra för 
att skydda barn. 
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C-pod mini delar hårdvara med Spåra, vilket innebär att det är samma fysiska tracker. C-pod mini är skräddarsydd för båtar och 
mjukvaran och mobilapparna skiljer sig därför från Spåra. Bland annat har C-pod mini en inställning för båt i sjön och en annan 
inställning för en båt som ligger upptagen på land. C-pod mini är särskilt utformad för att passa i trånga utrymmen såsom i ut-
ombordsmotorer. Installation är enkel då den inte behöver anslutas till motorns batteri. 

Gemensamma funktioner för Spåra och C-pod mini:

• Användarvänliga mobilappar för Android och iOS 
• Positioner på Google maps
• Flera skyddszoner
• Vaktar, varnar och hittar 
• Överlägsen täckning med LTE-M kommunikation 
• Möjlighet till flera trackers per användare
• Möjlighet att dela dina tracker med andra
• Lång batteritid
• Kontinuerlig trådlös uppgradering 

Produkterna utvecklas kontinuerligt med nya funktioner och bättre prestanda. I vissa fall kräver det att mjukvaran i trackern 
uppgraderas och det görs genom så kallad trådlös uppgradering av fasta program (Eng. Firmware-Over-The-Air, FOTA). Det är 
samma teknik som mobiltelefoner använder när de laddar uppdateringar. 

Utöver Spåra och C-pod mini marknadsför Bolaget tre äldre produkter för båtmarknaden: C-pod, C-pod Lite och C-pod Elite. 
C-pod är ett komplett larm- och övervakningssystem som förutom stöldlarm baserat på förflyttning även erbjuder möjlighet att 
koppla in sensorer för att mäta båtens batterinivå och detektera vattenläckage, brand och inbrott. C-pod Lite och Elite är rena 
stöldskyddsprodukter. C-pod Elite kopplas till båtens batteri och C-pod Lite strömförsörjs med ett utbytbart batteri.

5.4 Marknadsöversikt
Marknaden för GPS trackers
GPS trackers har funnits i decennier men har, enligt Bolagets uppfattning, ännu inte fått någon större spridning bland konsumen-
ter. Bolagets bedömning är att orsakerna till detta kan vara många, men att två historiska fundamentala hinder har undanröjts 
tack vare den nya smalbandiga och cellulära 3GPP-radiostandarden, LTE-M. Denna nya standard reducerar, enligt Bolagets be-
dömning, kostnaderna för uppkoppling till telekomnäten drastiskt, med markant ökade batteritider. Det öppnar upp för helt nya 
möjligheter för vanliga människor att enkelt och till en rimlig kostnad använda trackers i långt större utsträckning än tidigare för 
att skydda värdeföremål, husdjur, barn och äldre.

Parallellt med utvecklingen av trackers som kommunicerar via de cellulära näten har ett antal så kallade “Bluetooth-trackers” 
lanserats under de senaste åren. ”Tile” var först ut, följt av Samsungs “Galaxy Smarttag” och senare Apples “Airtag”. Dessa track-
ers kommunicerar med närliggande telefoner via Bluetooth och positionerna på dessa närliggande telefoner används som en 
uppskattning av trackerns position. En nackdel med denna lösning är att räckvidden för Bluetooth-signalen är begränsad till ett 
tiotal meter, vilket gör att ingen position kan registreras när trackern befinner sig utom räckvidd från mobiltelefonen. Fördelarna 
med Bluetooth-trackers är framför allt deras relativt låga prisbild. Den huvudsakliga tillämpningen är att hitta borttappade vär-
deföremål i användarens närhet, exempelvis i hemmet och i urbana miljöer med hög täthet av mobiltelefoner. Det är Bolagets 
uppfattning att Bluetooth-trackers är direkt olämpliga för att skydda husdjur på grund av den begränsade räckvidden på ungefär 
50 meter. Apple är också tydliga med att deras Airtag inte bör användas för husdjur.

De primära användningsområdena för cellulärt uppkopplade trackers och Bluetooth-trackers skiljer sig markant och det är Bo-
lagets uppfattning att dessa inte ska anses som överlappande. Bolagets uppfattning är dock att ett ökat genomslag på markna-
den för Bluetooth-trackers hade varit positivt för Bolaget, då Bolagets bedömning är att detta skulle öka konsumentens medve-
tenhet om de tillgängliga alternativen för skydd av värdeföremål och därmed driva efterfrågan på trackers generellt.   
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Husdjursmarknaden
Husdjursmarknaden växer och Bolaget ser två underliggande stabila trender som driver utvecklingen: 

1. Ökningen av antalet husdjur
2. Humanisering av husdjur

I Europa har antalet hundar ökat från knappt 74 miljoner är 2010 till nästan 90 miljoner år 2020.4 I Sverige fanns drygt en miljon 
registrerade hundar i slutet av 2020 jämfört med knapp 800 000 2014 och nyregistreringen av hundar ökade med 8 procent från 
2019 till 2020.5 Humaniseringen av husdjur är en trend som innebär att husdjursägare i allt större utsträckning betraktar sina hus-
djur som en del av familjen. En effekt av det är att hushåll spenderar alltmer pengar på sina husdjur.6 Husdjurens välbefinnande 
står i fokus och husdjursägares intresse för ny teknik för att övervaka djurens hälsa och välmående ökar.7 GPS trackers är en av 
de vanligaste typerna av bärbara enheter för husdjur (eng. Pet wearables). Enligt en studie från Grand View Research beräknas 
marknaden för bärbara enheter för husdjur att öka från 1,8 miljarder dollar 2020 till 4,6 miljarder dollar 2027.8 Enligt en rapport 
från Mordor Intelligensce är GPS-baserade enheter en av de produkter som kommer att driva marknadstillväxten.9 

Båtmarknaden
Globalt uppskattas antalet fritidsbåtar 2017 till ca 30 miljoner varav 34% utgörs av utombordsdrivna motorbåtar. Den totala båt-
marknaden beräknas öka från 16,4 miljarder dollar 2021 till 23,6 miljarder dollar 2027.10 Utombordsdrivna båtar beräknas utgöra 
den största segmentet under samma period. Anledningarna är högre båtfart, lättare tilläggning och billigare underhåll. Bolaget 
uppfattning är att skiftet från inombordsmotorer till utombordsmotorer kommer att fortsätta. 

Bolaget erbjuder sensorer för övervakning av brand, vatteninträngning och inbrott. Störst är dock efterfrågan på Bolagets enk-
lare båtlarm som skyddar mot stöld med GPS-teknik. En nackdel med utombordsmotorer är att de är stöldbegärliga. Enbart i 
Sverige stals 607 utombordsmotorer under första halvåret 2021.11 Det är en viss minskning jämfört med motsvarande period 
2020 vilket förklaras med att pandemin försvårat resandet mellan länder. 

Bolaget anser att marknaden för båtlarm och spårsöksystem framför allt drivs av försäkringsbolagen som med hjälp av tekniken 
kan minska sina ersättningskostnader till kunder. I Sverige erbjuder de flesta försäkringsbolag en premiereduktion på cirka 10% 
med en C-pod installerad. Svenska försäkringsbolag ger rabatt mot installation av båtlarm från ett flertal leverantörer och vill inte 
premiera samarbeten med särskilt enskilda leverantörer. I Frankrike och Italien är situationen annorlunda. Bolaget har exklusiva 
samarbeten med försäkringsbolaget AXA i Frankrike och Allianz i såväl Frankrike som Italien.

4  Statista, “Number of pet dogs in Europe from 2010 to 2020”, juli 2021
5 Jordbruksverket, Statistik ur hundregistret
6 Global Industry Analyst, “Pet Accessories - Global Market Trajectory & Analytics”, April 2021
7 IPG Media Lab, ”The Future of Pet Care”, mars 2021
8 Grand View Research, “Pet Wearable Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (RFID, GPS, Sensors), By Application (Identifica-
tion & Tracking, Medical Diagnosis & Treatment), By Region, And Segment Forecasts, 2020 – 2027”, februari 2020.
9 Mordor Intelligence, ” Pet Wearable Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2021-2026),
10 Markets and Markets, “Recreational Boat Market by Boat Type (Sailboats, PWC, Inflatables), Size (<30 Feet,>50 Feet), Engine Placement (Out-
boards, Inboards), Engine (ICE, Electric), Material (Aluminium, Fiberglass), Activity Type, Power Source & Region - Global Forecast to 2027”, Sep-
tember 2021
11 Sak & Liv, “Båtmotorstölderna minskade med 23% första halvåret i år”, augusti 2021
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Jordbrukssektorn
Inom jordbrukssektorn pågår en ökande digitalisering. Det gäller även djur på bete. Det finns tekniker såsom WiFi och RFID för 
att övervaka djurens beteende och hälsa när de befinner sig nära gården. Dessa tekniker har en dock begränsad räckvidd och 
fungerar inte på djur på bete längre bort från gården. I Statens Lantbruksuniversitets (SLU) promemoria ID: SLU.scaw.2019.2.6-21 
konstaterar SLU att det finns stora möjligheter att användningen av sensorer för att övervaka djurs hälsa och välfärd kan främja 
hållandet av djur på extensiva beten. Emellertid finns svårigheter med att använda sensorteknik i samma utsträckning som 
inom mjölkproduktion inomhus. I dagsläget utgörs det största hindret av tekniska begränsningar för informationsöverföring och 
energiförsörjning. Genom den innovation som Bolaget utvecklar med finansiering från Jordbruksverket undanröjs dessa hinder. 
Alla länder inom EU har liknande regelverk kring djurtillsyn och rapportering av djurförflyttningar vilket gör innovationen fullt ut 
skalbar. Marknaden utgörs därför av över 2 miljoner lantbrukare med cirka 90 miljoner nötkreatur inom EU, varav ungefär hälften 
av djuren finns i följande länder: Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Spanien och Italien.12   

5.5 Organisationsstruktur

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. CSEC har ett dotterbolag, Spåra Group AB, org. nr. 559176-9483. 

Adress: Gustavslundsvägen 12, SE-167 51 Bromma
Telefonnummer: +46 8 5000 10 10
Hemsida: www.csec.group
LEI-kod: 213800NVFIH1RFK4MA95
Företagsnamn och kommersiell beteckning: C Security Systems AB (publ), med organisationsnummer 556849-1368 
Legal struktur: Ett publikt aktiebolag bildat den 7 april 2011 i Sverige och registrerades hos Bolagsverket den 8 april 2011. Asso-
ciationsformen regleras av aktiebolagslagen (2005:551)
Säte: Stockholm 

Informationen på Bolagets webbplats ingår inte i Prospektet, såvida denna information inte införlivas i Prospektet genom 
hänvisningar.

5.6 Övrig information
Investeringar 
Sedan den 30 september 2021 fram till dagen för Prospektet har CSEC inte genomfört några väsentliga investeringar. CSEC 
har inte heller några väsentliga pågående investeringar eller investeringar som det gjorts fasta åtaganden om. Bolaget har 
över tid finansierat sin verksamhet genom intäkter från försäljning i kombination med kapitalanskaffning via emissioner. 
Bolaget avser att finansiera nya projekt samt rörelsekapital med likvid från Företrädesemissionen i enlighet med det som 
anges under ”Motiv för erbjudandet”.

Utvecklingstrender
Från och med 1 januari 2021 fram till dagen för Prospektet bedömer Bolaget att det inte finns några betydande kända utveck-
lingstrender i fråga om produktion, försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser, utöver vad som anges om trender på 
marknaden under avsnittet ”Marknadsöversikt”.

Väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finansieringsstruktur
I november 2021 beslutade CSEC om att uppta en kreditram om totalt 12,5 MSEK (”Kreditramen”), vilken ersätter ett äldre lån 
om 12,5 MSEK inklusive räntekostnader med förfallodag i december 2021. Bolaget kan under 2022 välja att utnyttja hela eller de-
lar av Kreditramen som löper med marknadsmässiga villkor. Utöver Kreditramen har det inte skett några väsentliga förändringar 
av Bolaget låne- och finansieringsstruktur sedan den 30 september 2021.

12 Eurostat ”Bovine population – annual data”, oktober 2021
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6     REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL 

CSEC bedömer att Bolagets rörelsekapital inte är tillräckligt för att täcka Bolagets behov under den kommande tolvmånaders-
perioden. CSEC kommer därför genomföra en Företrädesemission i enlighet med detta Prospekt. Bolaget uppskattar att en brist 
på rörelsekapital kommer att uppstå i januari 2022 och att underskottet för den kommande tolvmånadersperioden uppgår till 
cirka 10,5 MSEK.

För att finansiera CSECs rörelsekapitalbehov och investeringar genomför Bolaget nu en Företrädesemission om cirka 30,1 MSEK 
före avdrag för emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen förväntas uppgå till cirka 24,5 MSEK, vilket Bolaget 
bedömer vara tillräckligt för att täcka rörelsekapitalbehovet under den kommande tolvmånadersperioden.

Skulle Företrädesemissionen inte tecknas i erforderlig utsträckning och i det fall garanterna inte skulle uppfylla sina åtaganden 
eller om kassaflödet inte utvecklas i enlighet med styrelsens förväntan, avser Bolaget att undersöka alternativa finansierings-
möjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller banklån, alternativt driva verksamheten i lägre takt än beräknat 
tills dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kommer då primärt att fokusera på de aktiviteter som bedöms vara mest 
essentiella för CSECs utveckling.
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7     RISKFAKTORER  

Nedan beskrivs Bolagets affärs- och verksamhetsrisker, branschrisker, legala och regulatoriska risker, risker relaterade till Bola-
gets värdepapper samt risker relaterade till Företrädesemissionen. När en riskfaktor är relevant i fler än en kategori, presenteras 
riskfaktorn enbart under den kategori som anses vara den mest relevanta för den aktuella riskfaktorn. Den mest väsentliga risk-
faktorn under respektive kategori presenteras först. Väsentligheten bedöms huvudsakligen utifrån två kriterier, (i) sannolikheten 
att risken inträffar och (ii) omfattningen av den negativa effekten som riskens inträffande kan ha. För att på ett tydligt och konkret 
sätt förmedla bedömningen av riskens väsentlighet utifrån de två kriterierna, beskrivs riskfaktorerna med en kvalitativ skala med 
beteckningarna låg, medelhög och hög.

7.1 Affärs- och verksamhetsrisker
Begränsade resurser
Bolaget är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av Bo-
lagets strategi är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets befintliga 
resurser inte räcker till eller att Bolagets resurser skulle minska exempelvis genom att ytterligare kostnad skulle uppkomma eller 
att ledning eller administration skulle minska. Det skulle innebära att Bolaget drabbas av finansiella eller operativa problem 
vilket då främst får en negativ inverkan på Bolagets intjäningsförmåga och resultat. 

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha 
en hög negativ påverkan på ovanstående.

Tekniskt försprång
Bolaget har ett tekniskt försprång i kraft av en egenutvecklad komplett och modulärt uppbyggd teknikplattform baserad på 
en cellulär kommunikationsteknik i kombination med en egenutvecklad patenterad metod för att sänka strömförbrukningen. 
Den modulära uppbyggnaden av hela plattformen ger Bolaget en konkurrensfördel genom att den möjliggör att Bolaget kan 
skräddarsy lösningar för en mängd olika tillämpningar. För att bibehålla det tekniska försprånget krävs att Bolaget håller ett högt 
tempo i utvecklingen. För att bibehålla det tekniska försprånget krävs monetära samt kompetensmässiga resurser och skulle 
detta inte kunna åstadkommas riskerar Bolaget att tappa sin konkurrensfördel vilket skulle drabba Bolagets resultat negativt. 

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha 
en hög negativ påverkan på ovanstående.

Beroende av medarbetare
Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden 
kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar kontinuerligt med att minska beroendet genom en god dokumentation 
av rutiner och arbetsmetoder men under år 2020 var medelantalet anställda i Bolagets koncern endast fyra stycken och i moder-
bolaget tre stycken vilket innebär att Bolaget fortsatt är beroende av att dessa personer stannar i Bolaget. Om Bolagets anställda 
skulle lämna Bolaget riskerar Bolaget att nödgas finna kvalificerade ersättare, sådana rekryteringsprocesser kan komma att ske 
på icke-tillfredsställande villkor samt bli tidsmässigt utdragna och kostsamma, vilket bland annat skulle kunna föranleda förse-
ningar i pågående projekt eller fortsatt kommersialisering av Bolagets produkter. Riskens förverkligande kan innebära att Bola-
get inte kan genomföra sin strategi fullt ut, Bolaget skulle även kunna tappa sin konkurrensfördel eller inte längre kunna bedriva 
sin verksamhet i samma grad som per dagen för Prospektet. Detta skulle främst drabba Bolagets resultat negativt. 

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha 
en medelhög negativ påverkan på ovanstående.
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Komponentbrist
Bolaget är beroende av olika komponenter för tillverkning av Bolagets produkter. Generell komponentbrist kan innebära att 
Bolagets produkter inte kan tillverkas som planerat och att Bolagets leveranser därmed försenas eller måste avbrytas. Det kan 
även innebära att Bolaget måste vända sig till alternativa leverantörer vilket kan medföra betydande kostnader, förseningar och 
övergångsproblem. Vid inköp av komponenter förekommer normalt en viss förskjutning mellan justering av inpris och utpris 
beroende på ingångna avtal på inköpssidan och kundsidan. Det finns en risk Bolaget inte kan kompensera stigande priser på 
komponenter på inköpssidan genom prishöjningar på Bolagets produkter utan att minska sin försäljning. Förverkligande av 
risken skulle innebära en negativ påverkan på Bolagets resultat. 

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha 
en medelhög negativ påverkan på ovanstående.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Bolaget har per dagen för Prospektet ett negativt kassaflöde och det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan 
Bolagets kassaflöde blir positivt. Om det tar längre tid än beräknat innan Bolagets kassaflöde blir positivt kommer Bolaget i 
framtiden sannolikt att behöva söka nytt externt kapital. Det finns en risk för att nytt kapital inte kan anskaffas när behov uppstår, 
att det inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor, eller att sådant anskaffat kapital inte skulle vara tillräckligt för att finansiera verk-
samheten enligt planerna. Det skulle i sin tur ha en negativ inverkan på Bolagets möjlighet att vidareutveckla, kommersialisera 
och marknadsföra sina produkter enligt nuvarande utvecklingsplan och därmed ha en negativ inverkan på Bolagets resultat. 

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög 
negativ påverkan på ovanstående.

7.2 Branschrelaterade risker 
Bristande marknadsacceptans
Bolaget är i en fas där det satsar på att växa kraftigt i nya kundsegment och på nya geografiska marknader. Det innebär att 
produkter som Bolaget utvecklat introduceras för nya kunder vilket är förenat med en risk för att Bolagets produkter inte får det 
positiva mottagande på marknaden som förespeglas i detta Prospekt. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre än förväntat 
och tiden det tar att etablera sig på de nya marknaderna kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro. 
För det fall att tillväxten inte blir så hög som förväntat eller att etableringen tar längre tid än förväntat kommer det att påverka 
Bolagets resultat negativt. 

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en 
hög negativ påverkan på ovanstående.

Konkurrenssituation
Bolaget är verksamt på en global och konkurrensutsatt marknad och det finns ett stort antal aktörer som tillverkar liknande pro-
dukter som Bolaget. Vidare finns det ett flertal alternativa lösningar som försöker uppnå liknande resultat som Bolagets produk-
ter. Flera av Bolagets konkurrenter har större resurser än Bolaget och kan komma att använda dessa för att stärka sina respektive 
positioner, till exempel genom att avsätta mer kapital till investeringar i marknadsföring eller att priskonkurrera med Bolaget. 
Vidare finns en risk att andra aktörer utvecklar ny teknik överlägsen Bolagets, vilket skulle försämra Bolagets konkurrenssituation 
och därmed leda till en negativ inverkan på Bolagets resultat. 

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög 
negativ påverkan på ovanstående.
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7.3 Legala och regulatoriska risker
Immateriella rättigheter
Patent och andra immateriella rättigheter är en central tillgång i Bolagets verksamhet och värdet på Bolaget är till stor del be-
roende av förmågan att försvara dessa patent samt skydda andra immateriella rättigheter mot eventuella intrång. Det finns en 
risk att befintliga och/eller framtida immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte ger ett tillfredsställande kommersiellt 
skydd. Även om ett patent har beviljats finns en risk för att patentets skyddsomfattning inte är tillräckligt och att konkurrenter 
och/eller liknande tekniker kan komma att kringgå Bolagets patent. Vidare finns en risk att beviljade patent inte kommer att kun-
na upprätthållas eller att de begränsas. Om Bolaget inte erhåller patent för sina tekniker eller om patent upphävs (exempelvis 
genom upptäckt av känd teknik), kan tredje part som innehar nödvändig know-how komma att använda tekniken utan ersätt-
ning till Bolaget. Vidare har patent en begränsad livslängd och Bolagets bransch präglas av hög förändringstakt och innovation 
och Bolagets patent kan snabbt komma att bli oattraktiva utifrån ett kommersiellt perspektiv.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en 
medelhög negativ påverkan på ovanstående.

Intrång i immateriella rättigheter som innehas av tredje part
Bolagets framgång beror till viss del på hur Bolaget bedriver sin verksamhet utan att göra intrång i eller att nyttja annan parts 
äganderättighet. Då Bolagets bransch växer och fler patent beviljas så ökar risken för att någon av Bolagets produkt eller tek-
nologi utvecklad av Bolaget kan ge upphov till kravanspråk från tredje part för exempelvis patentintrång. Bolaget löper därmed 
risk att stå inför tidsomfattande och kostnadskrävande åtgärder för att bestrida en sådan talan eller göra gällande Bolagets rät-
tigheter gentemot tredje part, vilket kan innebära att majoriteten av Bolagets resurser behöver tas i anspråk till detta från den 
operativa verksamheten. Det finns därmed en risk för att Bolaget kan komma att göra eller påstås göra intrång i immateriella 
rättigheter som innehas av tredje part. Vidare uppstår en risk att immateriella rättigheter som innehas av tredje part kan komma 
att begränsa en eller flera av Bolagets nuvarande eller framtida samarbetspartnerns att fritt använda Bolagets produkter och/
eller teknologi.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en 
medelhög negativ påverkan på ovanstående.

Produktansvar
Bolaget utvecklar produkter som är utsatta för risker i form av produktansvar. Återkommande defekter, fel eller bristande kvalitet 
i av Bolaget levererade produkter kan ge upphov till att Bolagets kunder riktar skadeståndsanspråk mot Bolaget. Tvister och ska-
deståndsanspråk med anledning av bristande produktkvalitet kan få väsentliga negativa ekonomiska konsekvenser men även 
ta betydande ledningsresurser i anspråk under längre tidsperioder.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög 
negativ påverkan på ovanstående.

7.4 Risker relaterade till värdepapperna
Aktiens likviditet
Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Befintliga och presumtiva aktieägare bör beakta att det är förenat med hög 
risk att investera i värdepapper relaterade till Bolaget då aktiekursen kan fluktuera stort. Sådana fluktuationer är inte nödvän-
digtvis hänförliga till enbart Bolagets prestation utan kan även härledas till den allmänna marknadsutvecklingen, makrofaktorer 
i samhället, rådande investeringsklimat, utbud och efterfrågan på aktier och andra orsaker med eller utan tydlig koppling till 
Bolaget. Det är därför inte möjligt att på förhand förutse framtida kursrörelser och det är möjligt att dessa faktorer genom enskild 
verkan eller samverkan negativt kan påverka värdet av en investerares aktieinnehav. I de fall aktiv handel med god volym skulle 
saknas kan det vara svårt eller omöjligt att genomföra överlåtelser av Bolagets värdepapper till önskad kurs.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha 
en medelhög negativ påverkan på ovanstående.
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7.5 Risker relaterade till Företrädesemissionen
Handel i teckningsrätter, BTA och aktier
Det är inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse för Bolagets teckningsrätter, BTA och aktier kommer att vara eller hur 
det kommer att ändras över tiden. Det finns således en risk för att det inte utvecklas en aktiv och likvid handel i Bolagets vär-
depapper. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas avseende Bolagets värdepapper skulle det kunna medföra svårigheter 
för enskilda innehavare att avyttra dessa värdepapper. Det finns vidare en risk att begränsad handel i dessa värdepapper skulle 
förstärka fluktuationerna i värdepappernas marknadspris och att prisbilden därmed skulle kunna bli inkorrekt eller missvisande 
samt att priserna skulle kunna utvecklas i negativ riktning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha 
en medelhög negativ påverkan på ovanstående.
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8     VÄRDEPAPPERNAS RÄTTIGHETER 

8.1 Allmän information om aktierna
Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt och bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheter som 
är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras 
i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Aktiens ISIN-kod är SE0005991981 med kortnamn CSEC.

Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Samtliga aktier är 
emitterade och fullt betalda. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får 
vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning 
av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller 
styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till 
andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas 
överlåtbarhet.

8.2 Central värdepappersförvaring 
Bolaget är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument. Av denna anledning utfärdas inga fysiska aktiebrev, eftersom kontoföringen och registre-
ring av aktierna sker av Euroclear i det elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införda i aktieboken och antecknade 
i avstämningsregistret är berättigade till samtliga aktierelaterade rättigheter. Euroclear går att nås på adress Klarabergsviadukten 
63, 111 64 Stockholm (postadress Box 191, 101 23 Stockholm). Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK, är av samma klass och 
är utställda till innehavare.

8.3 Bemyndiganden
På årsstämman den 12 maj 2021 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. 
Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med högst vad som följer av bo-
lagsordningens gränser vid tiden för kallelsen. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om 
apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas före-
trädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra Bolaget bland annat rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv 
av tekniklösningar. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. 

8.4 Företrädesemissionen
Styrelsen i Bolaget beslutade den 17 november 2021, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2021, att genomföra en 
nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämnings-
dagen den 29 november 2021 berättigar till tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. 
Teckningskursen för en (1) aktie är 0,19 SEK. Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 2 december 
2021 till och med 16 december 2021. Företrädesemissionen genomförs i enlighet med svensk rätt och valutan för Företrädese-
missionen är SEK. Företrädesemissionen förväntas registreras vid Bolagsverket omkring vecka 1, 2022. Den angivna tidpunkten 
för registrering är preliminär och kan komma att ändras.

8.5 Utdelning
Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. 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 konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt (den s k försiktighetsregeln). Som huvudregel får aktieä-
garna inte besluta om utdelning av ett större belopp än vad styrelsen föreslagit eller godkänt. Rätt till utdelning tillkommer den 
som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av 
bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg. Utdelning kan även 
ske i annan form än kontant utdelning (s.k. sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning kvarstår ak-
tieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Fordran förfaller som huvudregel 
efter tio år. Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget. Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden 
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vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige, med undantag för eventuella begränsningar som följer av 
bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Skattelagstiftningen i såväl Sve-
rige som aktieägarens hemland kan påverka intäkterna från eventuell utdelning som utbetalas, se mer under avsnittet ”Skatte-
frågor i samband med Företrädesemissionen” nedan. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår 
dock normalt svensk kupongskatt.

8.6 Skattefrågor i samband med Företrädesemissionen
Skattelagstiftningen i investerarens hemland och Sverige kan inverka på eventuella inkomster som erhålls från de aktier som 
erbjuds genom Erbjudandet. Beskattning av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster 
vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika situation, exempelvis ifall aktieägaren är obegränsat 
eller begränsat skattskyldig i Sverige, om aktieägaren förvarar aktierna på ett investeringssparkonto, eller om aktieägaren äger 
aktierna som fysisk eller juridisk person. Vidare gäller särskilda skatteregler för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis invest-
mentföretag och försäkringsföretag, och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier och teckningsrätter bör 
därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenserna som kan uppstå i det enskilda fallet, 
inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

8.7 Offentliga uppköpserbjudanden och tvångsinlösen
Bolagets aktier omfattas av de regler om offentliga uppköpserbjudanden som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
(Takeover-regler för vissa handelsplattformar). Ett offentligt uppköpserbjudande kan gälla alla eller en del av aktierna i ett bolag, 
och kan antingen vara frivilligt eller obligatoriskt (s k budplikt). Budplikt uppstår när en aktieägare, ensam eller tillsammans med 
närstående, uppnår ett innehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag. 

Ett bolag får endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för ett erbjudan-
des lämnande eller genomförande, om styrelsen eller verkställande direktören i bolaget har grundad anledning att anta att ett 
sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats.

Vid ett offentligt uppköpserbjudande ska en aktieägare under acceptfristen ta ställning till erbjudandet. En aktieägare har rätt 
att antingen acceptera eller förkasta erbjudandet. En aktieägare som har accepterat ett offentligt uppköpserbjudande är som 
utgångspunkt bunden av sin accept. En aktieägare kan dock under vissa omständigheter återkalla sin accept, till exempel om 
lämnad accept har varit villkorad av uppfyllandet av vissa villkor. Om en aktieägare väljer att förkasta, eller inte besvarar, ett 
offentligt uppköpserbjudande kan aktieägarens aktier bli föremål för tvångsinlösen för det fall den som lämnat erbjudandet 
uppnår ett innehav som representerar mer än nio tiondelar av aktierna i aktiebolaget genom erbjudandet. 

Tvångsinlösen innebär att en majoritetsaktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag, oavsett aktiernas 
röstvärde, har en lagstadgad rättighet att lösa in återstående aktier som inte redan innehas av majoritetsaktieägaren. På mot-
svarande sätt har den vars aktier kan lösas in rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren. Priset på aktier som inlöses 
genom tvångsinlösen kan fastställas på två sätt. Om majoritetsaktieägaren har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till an-
dra aktieägare vilket accepterats av minst nio tiondelar av aktieägarna, ska lösenbeloppet motsvara det erbjudna vederlaget för 
aktierna, om inte särskilda skäl motiverar annat. I övriga fall ska lösenbeloppet för aktierna motsvara det pris som kan påräknas 
vid en försäljning av aktierna under normala förhållanden. Denna process för bestämmande av skälig ersättning för aktier som 
inlösen genom tvångsinlösen utgör en del i det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet, vilket har till syfte att skapa en rättvis 
behandling av samtliga aktieägare. Eventuella tvister om inlösen ska prövas av skiljemän. 

Bolagets aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har 
inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande Bolagets aktier under det innevarande eller föregående 
räkenskapsåret.  
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9     VILLKOR FÖR ERBJUDANDET  

Erbjudandet
Vid styrelsemöte den 17 november 2021 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2021, att 
genom en företrädesemission av aktier öka Bolagets aktiekapital med högst 2 216 597,379750 SEK genom företrädesemission 
av högst 158 328 384 aktier envar med ett kvotvärde om 0,014 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i 
företrädesemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 30 082 393 SEK. Företrädesemissionen omfattar totalt 
högst 158 328 384 aktier. En (1) befintlig aktie berättigar till tre (3) teckningsrätter och fyra (4) teckningsrätter ger innehavaren 
rätt att teckna en (1) ny aktie. Priset per aktie uppgår till 0,19 SEK.

Utspädning
Företrädesemissionen medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar från 211 104 512 aktier till 369 432 896 aktier, vilket 
motsvarar en utspädning om cirka 42,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 29 november 2021 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädes-
emissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger tre (3) teckningsrätter. 

Teckningskurs
Teckningskursen är 0,19 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 29 november 
2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 25 november 2021. Första dag 
för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 26 november 2021.

Teckningsperiod
Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 2 december 2021 till och med den 16 december 2021. Efter teckningstidens 
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respekti-
ve aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. 
En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 16 december 2021.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 2 december 2021 till och med den 13 december 
2021. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och för-
säljning av teckningsrätter. teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma 
rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Erhållna 
teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 16 december 2021 eller avyttras senast den 13 december 2021 
för att inte förfalla värdelösa.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare i Euroclear
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 29 november 2021 var registrerade hos Euroclear, 
erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, folder innehållande en sammanfattning av villkor 
för företrädesemissionen med hänvisning till fullständigt prospekt. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issu-
ings hemsida (www.nordic-issuing.se), på Bolagets hemsida (www.csec.group) för nedladdning. Den som är upptagen i den i 
anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas 
separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredo-
visning eller anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen och 
hänvisning till fullständigt prospekt. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller 
förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teck-
ningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.
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Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 16 december 2021. Teckning ge-
nom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betal-
ningsinstruktioner på anmälningssedeln för teckning med stöd av teckningsrätter enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsa-
vin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter 
ska då inte användas.

2. Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teck-
ning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, ska anmälningssedeln för teckning med stöd av teckningsrät-
ter användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på anmälningssedeln uppge det antal 
teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter kan er-
hållas från Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas 
enligt nedan och vara Nordic Issuing tillhanda senast den 16 december 2021. Anmälan är bindande.
E-post: info@nordic-issuing.se (inskannad anmälningssedel)

Ärende: C Security
Nordic Issuing
Stortorget 3
211 22 Malmö

Teckning utan företrädesrätt
Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som 
finns att ladda ned från Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) samt på Bolagets hemsida (www.csec.group). Teckning 
kan även ske elektroniskt med BankID/NemID på (www.nordic-issuing.se).

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i 
enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Teckning kan 
även ske genom anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”. 

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) 
eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper 
inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) 
anmälningssedel ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”, i det fall fler än en sådan anmälningssedel insändes kommer enbart den 
sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln 
ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 16 december 2021. Anmälan är bindande.

Teckning över 15 000 EUR 
I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing 
enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan boka ut 
värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens hög-
sta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning 
mellan tecknare därvid ska ske.
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I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier 
med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning 
till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av 
aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av tecknings-
rätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som 
var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till 
storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i 
form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och 
likvid ska erläggas enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet 
att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle 
försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit 
tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den 
som inte erhållit tilldelning.

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, 
Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller an-
dra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic 
Issuing för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, 
Schweiz, Singapore, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder 
än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa 
länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betal-
ning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) 
skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad 
hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTA
Handel med BTU äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 2 december 2021 fram till dess att företrädesemissionen 
registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissio-
nen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 1 2022.

Leverans av aktier
Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 1 2022, ombokas BTA till aktier 
utan särskild avisering från Euroclear. Observera att emissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket. 

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen
Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till den 21 december 2021, 
eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Företaget kommer att publicera utfallet av företrädesemissionen genom 
ett pressmeddelande.
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Handel med aktien
Aktierna i Bolaget är noterade på Spotlight Stock Market, en multilateral handelsplattform. Aktierna handlas under kortnamnet 
”CSEC” och har ISIN-kod SE0005991981. De aktier som avses emitteras är av samma slag som de aktier som redan är upptagna 
till handel på Spotlight Stock Market och kommer att tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

Tillämplig lagstiftning 
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att 
de nya aktierna registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett urval av Bolagets befintliga aktieägare, uppgående till cirka 3,7 MSEK, motsva-
rande cirka 12,4 procent av Företrädesemissionen. Bland de som ingått teckningsförbindelser ingår Bolagets styrelseordförande 
och största aktieägare Robert Tejme (via Tejme Invest AB), samt Bolagets styrelseledamöter Lars Tegborg (via EmbeddedArt AB) 
och Olof Nordlander (via Onocon AB). Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 20,3 MSEK, motsvarande 
cirka 67,6 procent av Företrädesemissionen (innebärande att totalt cirka 9,7 MSEK, motsvarande cirka 32,4 procent av Företräde-
semissionen, ej omfattas av garantiåtaganden). Genom emissionsgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsva-
rande teckningsförbindelserna, att cirka 80 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Avtalen om emissionsgaranti 
ingicks i november 2021. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, 
pantsättning eller liknande arrangemang. För garantiåtagandena utgår ersättning om tio (10) procent av garanterat belopp. Den 
totala garantiersättningen uppgår till cirka 2 MSEK. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. De privatper-
soner som lämnat garantiåtaganden kan nås genom CSEC på följande adress: Gustavslundsvägen 12, 167 51 Bromma.

Namn Adress Garantiåtagande, SEK Andel av 
   Företrädesemissionen
Modelio Equity AB (publ) Ingmar Bergmans gata 2, 114 34 Stockholm 3 500 000 11,6%

Råsunda Förvaltning AB Gyllenstiernsgatan 15 5 tr, 115 26 Stockholm 3 000 000  10,0%

Pong Invest AB Drottninggatan 71C, 111 36 Stockholm 2 700 000  9,0%

Rune Löderup Nås via Bolagets kontor 2 250 000  7,5%

Ylber Rexhepi Nås via Bolagets kontor 1 528 954  5,1%

Oscar Molse Nås via Bolagets kontor 1 500 000 5,0%

Gerhard Dal Nås via Bolagets kontor 1 500 000  5,0%

Fore C Asset management AB Stora Åvägen 21, 436 34 Askim  1 019 303  3,4%

Göran Ofsén Nås via Bolagets kontor 917 373  3,0%

Raging Bull Invest AB Doktorsvägen 8, 132 46 Saltsjö Boo 900 000  3,0%

Niklas Estensson Nås via Bolagets kontor 764 477  2,5%

Cihan Punar Nås via Bolagets kontor 509 651  1,7%

Ehsan Ashrafi Nås via Bolagets kontor 254 826  0,8%

Totalt   20 344 585 67,6%

Övrigt
Styrelsen befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear 
Sweden AB. Med smärre korrigeringar avses korrigeringar av mindre omfattning, såsom exempelvis stavfel eller andra skrivfel, 
som kan hindra att beslutet registreras hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. Styrelsen äger inte rätt att dra tillbaka/
återkalla erbjudandet.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för aktier kommer överskjutande belopp återbetalas, belopp understi-
gande 100 SEK återbetalas ej.

Emissionsinstitut och finansiell respektive juridisk rådgivare
Nordic Issuing agerar emissionsinstitut med anledning av Företrädesemissionen. Redeye agerar finansiell rådgivare och 
Fredersen agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. 
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10     FÖRETAGSSTYRNING 

10.1 Styrelse
Enligt C Security Systems bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) styrelseledamöter utan supplean-
ter. Bolagets styrelse består för närvarande av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsen har sitt säte i Stockholms 
kommun. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Robert Tejme

Styrelseordförande sedan 2012.
Född: 1961.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. 
Erfarenhet: Robert har innehaft flera ekonomi- och ledningspositioner inom inter-
nationella företag. Efter åtta år med uppdrag som VD och CFO inom språkresekon-
cernen EF:s dotterbolag har han god erfarenhet av tjänsteindustrin. Därtill har han 
erfarenhet från ledningsuppdrag i flera andra branscher då han även varit VD och 
delägare i Arrowhead Connection AB och vice VD och delägare i utbildningskoncer-
nen Hyper Island. Sedan 2003 har Robert investerat i och arbetat med små och med-
elstora bolag i Europa, varav han även har gedigen erfarenhet av investeringsarbete.
Övriga uppdrag: VD och styrelseordförande i Tejme Invest AB och Mälarbostäder AB 
samt styrelsesuppleant i Spåra Group AB.
Innehav: 25 070 330 aktier.

Martin Hägerdal

Styrelseledamot sedan 2021.
Född: 1966.
Utbildning: M.Sc EE LTH,B Sc BA Stockholms Univeritet, Executive Education Wharton.
Erfarenhet: Martin har 25 års erfarenhet från Ericsson i olika positioner. I sin senas-
te position var Martin VD för ett tillverkande dotterbolag som utvecklade och sålde 
Power Modules, spänningsomvandlare. Martin har erfarenhet av att bygga bolag och 
att utveckla produktportföljer med global attraktionskraft. Martin har också gedigen 
internationell erfarenhet efter att ha innehaft internationella ledarpositioner inom 
Ericsson i 10 år.
Övriga uppdrag: VD i Kvalprak AB, Axelja AB och Holectric AB, samt styrelseledamot 
i Kvalprak AB, Axelja AB, Holectric AB och Kvo AB. 
Innehav: 290 000 aktier.

Olof Nordlander

Styrelseledamot sedan 2020.
Född: 1965.
Utbildning: Gymnasial.
Erfarenhet: Olof har i över 20 år varit verksam som entreprenör och investerare i fler-
talet små och medelstora bolag i flera olika branscher såsom sjukvård, IT, fastighet 
och restaurang/konferens. Olof har även 20 års erfarenhet av arbete inom säljorga-
nisationer.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Onocon AB.
Innehav: 2 156 000 aktier. 
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Per Söderström

Styrelseledamot sedan 2021.
Född: 1968.
Utbildning: Gymnasial.
Erfarenhet: Per har gedigen erfarenhet som ledare för såväl internationella som 
svenska organisationer och har bland annat varit VD i Hudson och Human IT samt 
Resurs-Gruppen (publ.) som förvärvades av Wise Group år 2012. Idag verkar Per som 
rådgivare åt ägare, investerare och styrelser i ett flertal branscher.
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i Juniperhills AB och Juniperhills Ventures 
AB och styrelseordförande i Delagott Real Eastate AB och MZ Stockholm Entrepre-
nad AB. Vidare är Per styrelseledamot i Redway Sverige AB, ProToSell AB, PeoplePro-
vide Aktiebolag, Delagott Real Estate AB, ProToSell Holding AB och MZ Stockholm 
Entreprenad AB. Styrelsesuppleant i Rossi Management AB. 
Innehav: Per äger inga aktier i bolaget.

Lars Tegborg

Styrelseledamot sedan 2021.
Född: 1970.
Utbildning: Civilingenjör i Teknisk Fysik från Uppsala Universitet.
Erfarenhet: Lars har lång erfarenhet av utveckling av elektronik och mjukvara för 
komplexa sensorsystem då han levererat produkter till flera innovationsbolag samt 
till FMV, FOI, försvaret och Saab sedan 1995.
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i EmbeddedArt AB, styrelseordförande i 
SENTAG AB och EmbeddedArt Karlskrona AB samt styrelseledamot i Eolslund AB. 
Innehav: 7 832 000 aktier.

10.2 Ledande befattningshavare

Jacob Lundberg

Verkställande direktör sedan 2020.
Född: 1968.
Utbildning: Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan och Executive MBA från 
Handelshögskolan i Stockholm.
Erfarenhet: Jacob har haft ledande positioner i internationella företag som ABB, 
Vattenfall, Kiwa Inspecta och Adecco, bland annat som VD för Adecco Group i Sverige 
och Inspecta i Sverige. Jacob har lång erfarenhet från internationella affärer, projekt-
ledning av infrastrukturprojekt och professional services inom teknisk konsultverk-
samhet, besiktning och provning samt rekrytering och bemanning.
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i Spåra Group AB samt styrelseledamot i 
Frecc AB och Teup Invest AB. 
Innehav: 4 037 000 aktier och 15 000 000 teckningsoptioner av serie 2020/2022.
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10.3 Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare
Det föreligger inte några familjeband eller andra närståenderelationer mellan styrelseledamöterna och/eller den verkställande 
direktören. Ingen styrelseledamot eller den verkställande direktören har några privata intressen som kan stå i strid med Bolagets 
intressen. Som framgår ovan har dock ett flertal styrelseledamöter och den verkställande direktören ekonomiska intressen i 
Bolaget genom aktieinnehav. 

Ingen styrelseledamot eller den verkställande direktören har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren. 

Det har under de senaste fem åren inte förekommit några anklagelser eller sanktioner från reglerings- eller tillsynsmyndigheter, 
eller organisation som företräder viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad, mot någon av styrelseledamöterna eller 
den verkställande direktören. Inte heller har någon styrelseledamot eller den verkställande direktören under de senaste fem 
åren förbjudits av myndighet eller domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller att 
utöva ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets kontor med adress Gustavslundsvägen 12, 
167 51 Bromma.

10.4 Ersättningar och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare
Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman 2021 beslutades att styrelsear-
vode skulle utgå med 45 KSEK till styrelsens ordförande och med 30 KSEK till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är 
anställda av Bolaget. 

Bolaget gör inga pensionsavsättningar eller dylikt för styrelseledamöterna. Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för 
pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamöters och ledande befattningshavares avträdande av uppdrag och ingen 
styrelseledamot har rätt till förmåner efter det att uppdraget avslutats.
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Tabell 1. 
Arvoden och ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare i moderbolaget för räkenskapsåret 2020.  
Samtliga belopp anges i SEK.

Styrelse och ledande Styrelsearvode Lön/konsultarvode Rörlig ersättning Pension Övriga förmåner Summa
befattningshavare

Magnus Söderberg 13 0 212 124 0 0 0 212 124

Robert Tejme 14 45 000 0 0 0 0 45 000

Carl Aspenberg 15 22 500 22 581 0 0 0 45 081

Robert Berg 16 27 500 0 0 0 0 27 500

Jacob Lundberg 17 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000

Stefan Hultberg 18 12 500 0 0 0 0 12 500

Olof Nordlander 19 12 500 0 0 0 0 12 500

Martin Hägerdal 20 0 0 0 0 0 0

Mikael Jung 21 0 0 0 0 0 0

Per Söderström 22 0 0 0 0 0 0

Lars Tegborg 23 0 0 0 0 0 0

Totalt 120 000 1 234 705 0 0 0 1 354 705

Tabell 2. 
Arvoden och ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare i moderbolaget genom Spåra Group AB, vilket genom för-
värv blev en del av koncernen den 1 oktober 2020, för räkenskapsåret 2020. Samtliga belopp anges i SEK.

Styrelse och ledande Styrelsearvode Lön/konsultarvode Rörlig ersättning Pension Övriga förmåner Summa
befattningshavare

Robert Tejme 0 153 000 0 0 0 153 000

Stefan Hultberg 0 238 800 0 0 0 238 800

Olof Nordlander 0 147 600 0 0 0 147 600

Totalt 0 539 400 0 0 0 539 400

13  VD och styrelseledamot till den 17 mars 2020, därefter styrelseledamot till den 31 mars 2020, då han utträdde ur styrelsen.
14  Nuvarande styrelseordförande, aktiv i styrelsen sedan år 2012.
15  Styrelseledamot till den 5 oktober 2020, då han utträdde ur styrelsen. 
16  Styrelseledamot till den 30 november 2020, då han utträdde ur styrelsen.
17  Verkställande direktör från och med den 17 mars 2020. 
18  Styrelseledamot från och med den 1 oktober 2020 till och med den 18 december 2020.
19  Styrelseledamot från och med den 1 oktober 2020.
20  Styrelseledamot från och med den 5 januari 2021.
21  Styrelseledamot under perioden 5 januari 2021 till den 2 juni 2021, då han utträdde ur styrelsen.
22  Styrelseledamot från och med den 5 januari 2021.
23  Styrelseledamot från och med den 5 januari 2021.
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11     FINANSIELL INFORMATION OCH NYCKELTAL  

Informationen ska läsas tillsammans med CSECs reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2019 och 2020, inklusive 
tillhörande noter och revisionsberättelser samt den oreviderade delårsrapporten för det tredje kvartalet 2021 vilka införlivas 
i Prospektet genom hänvisning. Om inget annat uttryckligen anges, har ingen annan information i Prospektet reviderats eller 
granskats av CSECs revisor. Räkenskaperna för dessa perioder har upprättats i enlighet med Årsredovisning och koncernredo-
visning K3 (BFNAR 2012:1) och Årsredovisningslagen. Räkenskapsåret sträcker sig från och med den 1 januari till och med den 
31 december. 

Hänvisning till dessa rapporter görs enligt följande;

• Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2021: koncernens resultaträkning (sida 8), koncernens balansräkning  
 (sidorna 9-10), moderbolagets resultaträkning (sida 12) och moderbolagets balansräkning (sidorna 13-14)
• Årsredovisningen 2020: Bolagets nyckeltal (sida 12), koncernens resultaträkning (sida 14), koncernens balansräkning (sid- 
 orna 15-16), moderbolagets resultaträkning (sida 17), moderbolagets balansräkning (sidorna 20-21) noter (sidorna 23-43)  
 och revisionsberättelse (sidorna 45-47).
• Årsredovisningen 2019: Bolagets nyckeltal (sida 9), moderbolagets resultaträkning (sida 11), moderbolagets balansräkning 
 (sidorna 12-13), noter (sidorna 14-23) och revisionsberättelse (sidorna 26-28).

Nyckeltal

Koncernen 2020-01-01 2021-01-01
Belopp i KSEK -2020-12-31 -2021-09-30
 12 mån. 9 mån.
 Reviderad Ej reviderad 
Nettoomsättning 1 484 1 682

Balansomslutning 22 872 28 958 

Soliditet % 57 50

*Då Bolaget inte tidigare upprättat koncernredovisning saknas information för perioden 2020-01-01 till och med 2020-09-30, samt 
2019-01-01 till och med 2019-12-31. Redovisningen för moderbolaget presenteras nedan.

Moderbolaget 2020-01-01 2019-01-01 2021-01-01 2020-01-01
Belopp i KSEK -2020-12-31 -2019-12-31* -2021-09-30 -2020-09-30*
 12 mån. 12 mån. 9 mån. 9 mån.
 Reviderad Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad 
Nettoomsättning 1 678 1 473 1 442 1 351

Balansomslutning 23 505 4 145 34 312   23 566

Soliditet % 68 52 61 73

Avstämningstabell för soliditet (belopp i KSEK)

Koncernen 2020-12-31 2021-09-30
Eget kapital 13 091 14 428

./. Balansomslutning 22 872 28 958 

Soliditet % 57 50

Moderbolaget 2020-12-31 2019-12-31 2021-09-30 2020-09-30
Eget kapital 15 889  20 985 17 220

./. Balansomslutning 23 505 4 145 34 312  23 566

Soliditet % 68 52 61 73
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Definitioner av alternativa nyckeltal
Soliditet – Eget kapital i procent av balansomslutningen. CSEC använder sig av det alternativa nyckeltalet soliditet eftersom det 
visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital och därmed tydliggör Bolagets finansiella styrka.

Utdelningspolicy
Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy och har inte beslutat om någon vinstutdelning för perioden som omfattas av 
den historiska finansiella informationen i Prospektet. Bolagets styrelse har för närvarande inte någon avsikt att föreslå någon 
utdelning. Eventuella framtida utdelningar beslutas av aktieägarna på bolagsstämmor och kommer bland annat vara baserat 
på Bolagets lönsamhet, utveckling, förvärvsmöjligheter och/eller finansiella ställning.

Betydande förändringar
Det har inte inträffat några betydande förändringar avseende Bolagets finansiella ställning efter den 30 september 2021 fram till 
dagen för Prospektet. 
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12     INFORMATION OM AKTIEN OCH VÄRDEPAPPERSINNEHAVARE   

Väsentliga avtal
Bolaget har inte ingått några väsentliga kontrakt under perioden om ett år före dagen för Prospektet, som ligger utanför den 
normala verksamheten. 

Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Bolaget är inte, och har inte under de senaste tolv månaderna, varit föremål för några myndighetsförfaranden eller varit part 
i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive icke avgjorda ärenden, som nyligen har haft eller skulle kunna få 
betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolagets styrelse känner inte heller till några omständig-
heter som skulle kunna leda till att något sådant myndighetsförfarande, rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle kunna 
uppkomma.

Aktier och aktiekapital
Enligt Bolagets bolagsordning per den 31 december 2020 skulle aktiekapitalet vara lägst 910 000 SEK och högst 3 640 000 SEK 
fördelat på lägst 65 000 000 aktier och högst 260 000 000 aktier. Enligt Bolagets bolagsordning per dagen för Prospektet ska 
aktiekapitalet vara lägst 1 400 000 SEK och högst 5 600 000 SEK fördelat på lägst 100 000 000 aktier och högst 400 000 000 aktier. 
Aktiekapitalet i Bolaget uppgick till 953 511,050000 SEK per den 31 december 2019 fördelat på totalt 68 107 932 aktier och till 2 
274 489,173000 SEK per 31 december 2020 fördelat på totalt 162 463 512 aktier. Varje aktie hade per den 31 december 2020 ett 
kvotvärde om 0,014 SEK. Bolaget har endast ett aktieslag och aktierna är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denomine-
rade i SEK. Aktierna är fullt betalda och fritt överlåtbara. 

Aktieägaravtal
Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över 
Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande överenskommelser som kan leda till att kontrollen 
över Bolaget förändras.

Bolaget har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att kontrollen över Bolaget inte missbrukas och det finns 
inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen av Bolaget. De 
regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen (2005:551) utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares 
eventuella missbruk av kontroll över ett bolag.

Aktieägare
Alla aktier i Bolaget har lika röstvärde. Per datumet för Prospektet finns det, enligt Bolagets kännedom, inga fysiska eller juridiska 
personer som äger fem procent, eller mer än fem procent, av samtliga aktier eller röster i Bolaget utöver de som framgår i tabel-
len nedan.

Aktieägare Antal aktier Ägande (%)
Robert Tejme  25 070 330 11,88

Tor-Björn Bengtsson  17 898 749  8,48

Nordnet Pensionsförsäkring  13 344 848  6,32

Totalt aktieägare med >5% 56 313 927  26,68

Övriga aktieägare  154 790 585  73,32

Totalt 211 104 512 100,0
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Teckningsoptioner, konvertibler, etc.
Per den 31 december 2020 fanns nedan konvertibel- och teckningsoptionsprogram utestående i Bolaget.

Den 26 maj 2020 beslutade Bolaget att emittera 4 400 000 teckningsoptioner till den tidigare ledningen i Spåra Group AB. Op-
tionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 1 oktober 2020 till och med den 26 oktober 2021 påkalla teckning 
av en (1) aktie i Bolaget för varje teckningsoption till en teckningskurs om 0,273 SEK. Med förbehåll för vissa sedvanliga omräk-
ningsvillkor kan utspädningen till följd av teckningsoptionerna maximalt uppgå till 2,05 procent. Per dagen för Prospektet har 
teckningstiden för detta teckningsoptionsprogram löpt ut. 

Den 26 maj 2020 beslutade Bolaget att emittera 14 670 000 konvertibler till ett lånebelopp om 4 006 002 kronor. Konvertibelinne-
havare har rätt att under tiden från och med den 1 oktober 2020 till och med den 25 oktober 2021 påkalla konvertering av en (1) 
aktie i Bolaget för varje konvertibel till en teckningskurs om 0,273 SEK. Med förbehåll för vissa sedvanliga omräkningsvillkor kan 
utspädningen till följd av konvertiblerna maximalt uppgå till 6,53 procent. Årsräntan för konvertiblerna uppgår till sju (7) procent. 
Per dagen för Prospektet har konverteringsperioden för detta konvertibelprogram löpt ut. 

Den 26 maj 2020 beslutade Bolaget att emittera 15 000 000 teckningsoptioner till Bolagets VD Jacob Lundberg eller ett av Jacob 
Lundberg majoritetsägt aktiebolag. Optionsinnehavaren har rätt att under tiden från och med den 26 maj 2022 till och med den 
26 juni 2022 påkalla teckning av en (1) aktie i Bolaget för varje teckningsoption till en teckningskurs om 0,32 SEK. Med förbehåll 
för vissa sedvanliga omräkningsvillkor kan utspädningen till följd av teckningsoptionerna maximalt uppgå till 6,67 procent.

Efter den 31 december 2020 har nedan teckningsoptionsprogram givits ut av Bolaget och är per dagen för Prospektet uteståen-
de i Bolaget. 

Den 31 mars 2021 beslutade Bolaget att emittera 10 000 000 teckningsoptioner till anställda i bolaget. Optionsinnehavare har 
rätt att under tiden från och med den 1 november 2023 till och med den 30 november 2023 påkalla teckning av en (1) aktie i 
Bolaget för varje teckningsoption till en teckningskurs om 0,70 SEK. Med förbehåll för vissa sedvanliga omräkningsvillkor kan 
utspädningen till följd av teckningsoptionerna maximalt uppgå till 4,55 procent.

Utöver Bolagets konvertibel- och teckningsoptionsprogram ovan fanns inga konvertibla eller utbytbara värdepapper eller vär-
depapper förenade med rätt till teckning av annat värdepapper i Bolaget per den 31 december 2020. Vid fullt utnyttjande av 
samtliga ovan beskrivna konvertibler och teckningsoptioner som var utestående per den 31 december 2020 kunde utspädning-
en, med förbehåll för vissa sedvanliga omräkningsvillkor, totalt maximalt uppgå till cirka 13,90 procent. Vid fullt utnyttjande av 
samtliga ovan beskrivna konvertibler och teckningsoptioner som var utestående per dagen för Prospektet kan utspädningen 
med förbehåll för vissa sedvanliga omräkningsvillkor, totalt maximalt uppgå till cirka 10,59 procent. 

Transaktioner med närstående parter
Bolaget har inte genomfört några väsentliga transaktioner med närstående parter under perioden 1 januari 2019 till och med 
dagen för Prospektet.

Intressen och intressekonflikter
Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattnings-
havares åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden (dock har flera styrelseledamöter 
och ledande befattningshavare vissa finansiella intressen i CSEC till följd av sina direkta eller indirekta aktieinnehav i Bolaget). 
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större 
aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter.
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13     TILLGÄNGLIGA DOKUMENT    

CSECs bolagsordning och registreringsbevis finns tillgängliga i elektronisk form på CSECs hemsida www.csec.group. 
Kopior hålls tillgängliga på CSECs huvudkontor, Gustavslundsvägen 12, SE-167 51 Bromma, under Prospektets giltighetstid 
(ordinarie kontorstid).
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ANTECKNINGAR
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