
Gunnebo-koncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller 

innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av 

värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom 

tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet 

till kunder som främst är verksamma inom detaljhandel, kollektivtrafik, 

offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar 

och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på 

NASDAQ Stockholm.
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 Årsredovisningen

Styrelsen och verkställande direktören för 

Gunnebo AB (publ), organisationsnummer 

556438–2629, avlämnar härmed 

årsredovisning och koncernredovisning 

för verksamhetsåret 2019. 

Årsredovisningen presenteras på 

sidorna 2, 8–11, 30–40 och 44–88. 

Årsredovisningen har reviderats av 

Gunnebos revisorer. Se revisions-

berättelsen på sidorna 89–91.

Hållbarhetsredovisningen, som har 

granskats av revisorerna, finns på sidorna 

44–51.

Bolagsstyrningsrapporten, som har 

granskats av revisorerna, finns på sidorna 

34–40.

SafeStore Auto ...
... är ett bankfackssystem som 

kombinerar nästa generations 

automatiserade teknik och 

avancerade funktioner för 

kundidentifiering. Det möjliggör 

tillgänglighet dygnet runt – utan 

att kompromissa med säkerheten.

Lösningen används i bostäder, 

banker och vid hyrmagasinering.



Innovation. 
Flöde. 

Kontroll.
Uppdraget för Gunnebos affärsområden är att stötta 
sina kunder genom att leverera innovativa produkter, 
mjukvarulösningar och tjänster för att de enklare ska 
kunna kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och 
människor. 

Entrance Control formar framtiden för hantering 
av personflöden och underlättar för offentliga och 
privata byggnader att kontrollera tillträdet med hjälp 
av passage kontroll och detekteringssystem för en mer 
intuitiv och säker användarupplevelse.

Safe Storage utvecklar innovativa lösningar för 
skydd av värdesaker i hemmet, under transport och 
på jobbet samt hjälper företag och människor att 
kontrollera åtkomsten av värdesaker på ett effektivt 
sätt.

Cash Management skapar ett effektivt och säkert 
kontantflöde för detaljhandel, banker och värdetran-
sportföretag genom att leverera smarta lösningar 
som automatiserar kontanthanteringen och optimerar 
kontantcykeln.



Finansiellt
•  Orderingången uppgick till 5 485 Mkr 

(5 218), vilket motsvarar en tillväxt om 
5 procent jämfört med föregående år 
(2 procent justerat för valutakurseffekter)

•  Nettoomsättningen uppgick till 5 459 
Mkr (5 128), vilket motsvarar en tillväxt 
om 6 procent jämfört med föregående år 
(3 procent justerat för valutakurseffekter)

•  EBITA uppgick till 321 Mkr (334) och 
EBITA-marginalen uppgick till 5,9 
 procent (6,5)

•  Jämförelsestörande poster uppgick till 
–91 Mkr (–29)

•  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 192 
Mkr (265)

•  Fritt kassaflöde var 197 Mkr (124) och 
fritt kassaflöde per aktie var 2,41 kr 
(1,62)

•  En utdelning om 0,00 kr per aktie (0,50) 
är föreslagen

Affären
•  Affärsområdesstrukturen fullt ut imple-

menterad. Med detta upphörde den 
regionala organisationsstrukturen vid 
utgången av 2019. 

•  Kostnadsbesparingsprogrammet som 
lanserades i juli har implementerats plan-
enligt. Programmet kommer att få full 
effekt från och med andra halvåret 2020. 

•  Förvärv och integration av tjeckiska 
tillträdeskontrollföretaget Cominfo 

•  Nyemission som inbringade cirka 360 
Mkr genomförd i tredje kvartalet

•  Strategisk översyn av verksamheterna 
inom affärsområdet Integrated Security

•  Ny Vd och koncernchef tillträdde under 
november och en ny, mindre koncern-
ledning utsågs från 1 januari 2020 

2019 2018

Nettoomsättning, Mkr 5 459 5 128

EBITA, Mkr 321 334

EBITA, % 5,9 6,5

Avskrivning och nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella 
tillgångar –47 –40

Jämförelsestörande poster  –91 –29

EBIT 192 265

Årets resultat 45 120

Resultat per aktie, kr  0,55 1,57

Fritt kassaflöde 197 124

Nettolåneskuld/EBITDA, gånger 3,0 3,5

Utdelning per aktie (*föreslagen), kr 0,00* 0,50

Nyckeltal

www.gunnebo.com

www.chubbsafes.com

www.gunnebogateway.com

www.sallen.es

www.rosengrens.com

www.steelage.com

www.hamiltonsecuritysolutions.com

www.elkosta.com

www.cominfo-trade.com

www.minimax.co.in

Tio starka 
varumärken

2019 i korthet
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Säker deponering och  
sluten kontanthantering ...
... här installerat på kryssningsfartyget MSC Grandiosa 

som en lösning för effektiv och säker hantering av 

kontanter för att ladda speciella betalkort.
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Vd-ord

Ett år av förändring för att bygga
ett starkare Gunnebo

Under året har vi visat vår förmåga att 
lösa kundbehov i ett flertal komplexa pro-
jekt. Inom Entrance Control till flygplatser 
och högriskanläggningar och inom Cash 
 Management till värdetransportföretag runt 
om i världen. Vi har även påbörjat resan att 
optimera försäljningsmodellen, vilket för Safe 
Storage medfört starten på ett skifte från 
direkt till indirekt försäljning på viktiga mark-
nader i Europa.

Samtidigt som vi fortsätter att utveckla vårt 
erbjudande per affärsområde har den nya 
organisationsstrukturen färdigställts och im-
plementerats. Vi har fått positiv återkoppling 
från våra kunder kring den nya organisatio-
nen,  likaså visar medarbetarundersökningen 
på ett ökat engagemang från våra anställda. 
 Under året genomförde och integrerade 
vi förvärvet av Cominfo i affärsområdet 
 Entrance Control. I juli lanserade vi ett kost-

nadsbesparingsprogram som realiseras 
enligt plan och som kommer att få full effekt 
från och med andra halvåret 2020. Vi gjorde 
även en nyemission vilken inbringade cirka 
360 Mkr under tredje kvartalet. I samband 
med att jag tillträdde som Vd och koncern-
chef i november presenterade jag också en 
mindre och mer fokuserad koncernledning 
som ska leda koncernen framöver. 

Gunnebo består idag huvudsakligen av de tre affärsområdena Entrance 
Control, Safe Storage och Cash Management. Samtliga har en global 
verksamhet med kapacitet att leverera komplexa lösningar för såväl stora 
som små kundbehov. 
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Utveckling av verksamheten

För helåret hade vi en försäljningstillväxt om  
3 procent justerat för valutakurseffekter. 
EBITA var i nivå med föregående år, vilket 
resulterade i en marginal om 5,9 procent. 
Även om detta är långt ifrån tillfredsställande 
är det ett acceptabelt resultat med tanke 
på alla pågående förändringar. Vi avslutade 
året med en nettolåneskuld/EBITDA om 3,0, 
vilket är en förbättring med 0,5 jämfört med 
föregående år. Vi genererade ett starkt fritt 
kassaflöde om 197 Mkr tack vare vårt fokus 
på rörelsekapitalet. 

Utveckling per affärsområde

Entrance Control hade ett starkt år där 
nettoomsättningen ökade med 21 procent 
justerat för valutakurseffekter. Integrationen 
av Cominfo går enligt plan, och de förvänta-
de synergierna är bekräftade. 

Safe Storage rapporterade en försäljnings-
tillväxt om 6 procent justerat för valutakurs-
effekter. Som en del av kostnadsbespa-
ringsprogrammet fortsätter affärsområdet 
att arbeta med kostnadsstrukturen i Europa. 
Safe Storage har påbörjat resan att förändra 
sin väg till marknaden i Europa till en partner-
skapsmodell med återförsäljare. Samtidigt 
genomförs nu marknadstester av nya innova-
tiva produkter för att driva tillväxt inom flera 
kundsegment. Vi förväntar oss att några av 
dessa projekt kommer att bidra omsättnings-
mässigt redan under 2020.

Cash Management lämnar ett utmanan-
de år bakom sig med en försäljning som 
minskade med 9 procent, justerat för valuta-
kurseffekter. Ett starkt kostnadsfokus och 
lanseringen av flera nya produkter skapar bra 
förutsättningar för ökad försäljning och för-
bättrade marginaler framöver. 

Integrated Security är en portfölj med 
lokala verksamheter som lämnar ett svagt 
2019 med 6 procents nedgång i nettoom-
sättningen, justerat för valutakurseffekter. 

Lönsamheten förbättrades under året men 
har inte uppnått en tillfredsställande nivå. 
Den pågående strategiska översynen har 
identifierat synergier med andra affärsområ-
den vad gäller kunder och erbjudande. För 
att tillvarata synergierna så kommer ungefär 
20 procent av verksamheten att integreras i 
Safe Storage och Entrance Control från den 
1 januari 2020. Samtidigt byter affärsområdet 
namn till Other Business, vilket bättre speglar 
affärsområdets diversifierade verksamhet. 
Den nya rapporteringsstrukturen och histo-

riska nyckeltal kommer att presenteras under 
första kvartalet 2020. Den strategiska över-
synen av de kvarvarande verksamheterna i 
Other Business fortsätter under 2020. 

Engagerade och motiverade 
medarbetare

2019 har varit ett år av förändring där samt-
liga medarbetare i den europeiska säljorga-
nisationen har antagit nya arbetssätt i den 
nya affärsområdesorganisationen. Under 
fjärde kvartalet tog vi det sista steget i denna 
omvandling då Asia-Pacific, Middle East & 
Africa och Americas integrerades i affärsom-
rådesstrukturen. Att genomföra denna för-
ändring utan att tappa fokus på affären är en 
prestation. Ett stort tack till våra 4 200 med-
arbetare som har varit väldigt positiva driv-
krafter i att få dessa förändringar att hända!

Fokus 2020

Som nytillträdd Vd och koncernchef kan 
jag se hur Gunnebos anställda, produkter, 
varumärkesportfölj, hållbarhetsagenda och 
internationella marknadsnärvaro innebär möj-
ligheter till att ytterligare förbättra servicen till 
våra kunder samt skapa försäljningstillväxt 
och förbättrad lönsamhet under de komman-
de åren. Vi är verksamma inom spännande 
marknadssegment och geografier med en 
årlig tillväxt på 3–6 procent. Förvärvet av 

Cominfo visar att Gunnebo har kapaciteten 
att ytterligare stärka sin marknadsposition 
genom strategiska förvärv. Samtidigt som 
vi adresserar kostnadsnivån fortsätter vi att 
investera i kunder och innovation – nycklar till 
långsiktig tillväxt.

Jag är övertygad om att såväl våra kunder 
som andra intressenter kommer att se posi-
tiva effekter av förändringarna under 2020. 
Jag ser fram emot att tillsammans med kon-
cernledningen och koncernens medarbetare 
leda Gunnebo framåt med målet inställt för 
lönsam tillväxt.

Slutligen vill jag tacka alla våra aktieägare, 
kunder och partners för ert förtroende och 
ert värdefulla bidrag under vår förändringsre-
sa och till Gunnebos fortsatta utveckling. 

Göteborg, mars 2020
Stefan Syrén, Vd och koncernchef

Våra medarbetare, produkter, 
varumärkesportfölj, hållbarhetsagenda 
och internationella marknadsnärvaro 
borgar för försäljningstillväxt
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Koncernens strategi och initiativ 2019

Verksamhetsåret 2019 har till stor del handlat 
om att fullt ut genomföra den strategiska plan 
som lades under 2018. Efter en grundlig över-
syn av koncernens verksamhet där slutkun-
den och produkterbjudandet sattes i cen-
trum avyttrades vissa delar som inte tillhörde 
kärnverksamheten. Därefter infördes ett nytt 
sätt att driva och styra affären på, genom en 
kundcentrerad organisation uppbyggd efter 
produkterbjudande i affärsområden.

Alla affärsområden omfattas av samma 
styrningsmodell, där varje affärsområde har 
det fulla ansvaret för såväl strategi som för 
sina respektive värdekedjor – från identifie-
ring av kundbehov till service samt ett fullt 
resultatansvar. Ett tydligt kundfokus och de-
centraliserade affärsområden gör det möjligt 
för Gunnebo att stimulera lönsam tillväxt. 

Läs mer om respektive affärsområde på sidorna 
12–29.

Säkerhetsmarknaden
Utvecklingen och tillväxten på den globala 
säkerhetsmarknaden kommer från ökade 
behov av säkerhet och skydd, urbanisering, 
utveckling av infrastruktur, ökat välstånd och 
högre levnadsstandard, teknikdriven tillväxt 

och anslutningsbarhet samt efterlevnad av 
lagar och förordningar. 

För att fånga den marknadstillväxt som 
genereras av dessa globala trender kommer 
affärsområdena Entrance Control, Safe 
Storage och Cash Management att  anpassa 
produkterbjudandet efter kundernas spe-
cifika behov och optimera värdekedjan 
genom anpassade go-to-market modeller. 
Affärsområdet Integrated Security består av 
ett antal lokala affärer, vart och ett med sina 
egna marknadsvillkor och sin egen strate-
giska inriktning. 

Koncernens strategiska 
prioriteringar och resultat 2019

Koncernen har identifierat fyra övergripande 
strategiska prioriteringar som affärsområde-
nas strategier syftar till att uppfylla:

Aktieägarvärde
Genom att leverera hållbar, lönsam tillväxt 
ska Gunnebo skapa värde till sina aktie ägare 
genom utdelning och ökat aktieägarvärde. 
Resultat 2019: Gunnebo är, efter införandet 
av den kundcentrerade organisationen, 
redo att leverera nästa fas av sin utveckling. 

Koncernen kommer i större utsträckning att 
utveckla nya kunderbjudanden och tillvarata 
de möjligheter som förvärv och avyttringar 
erbjuder. 

Med detta i beaktande, och efter det att 
bolaget under 2019 genomförde en nyemis-
sion på ca 360 Mkr där 250 Mkr har använts 
för förvärv, bedömer styrelsen att en fortsatt 
förstärkning av koncernens balansräkning 
kommer att öka bolagets handlingsutrymme 
under det kommande året. Styrelsen före-
slår därför en utdelning om 0,00 kr (0,50) 
per aktie för räkenskapsåret 2019. Detta 
avsteg från den långsiktiga utdelningspoli-
cyn ska ses som temporär.

Nöjda kunder
Genom att tillhandahålla produkter, tjän-
ster och mjukvara som inger trygghet ska 
Gunnebo sträva efter att överträffa kunder-
nas förväntningar.

Gunnebo mäter regelbundet kundnöjdhet 
på olika sätt beroende på affärsområde och 
geografisk plats. 

Engagerade medarbetare
Gunnebo ska ge sina anställda möjligheter 
att utvecklas personligen och i sin yrkesroll.

Gunnebos strategi är att utveckla produkter och lösningar för att 
skapa en säkrare värld genom att leverera innovativa produkter, 
mjukvarulösningar och tjänster som gör det enklare att kontrollera  
flödet av värdesaker, kontanter och människor. 

1995–2005

Förvärv

Gunnebo AB går in i ett 

expansivt decennium och 

förvärvar nästan 50 företag 

från hela världen, varav 

huvuddelen är specialiserade 

på säkerhetslösningar.

Historisk 
tidslinje
Namnet Gunnebo kommer från byn 

Gunnebo i östra Småland, där Hans 

Hultman 1764 öppnade en smedja och 

började tillverka spik och kätting. Denna 

relativt begränsade verksamhet växte 

stadigt tills Gunnebo Bruks Nya AB 

grundades 1889 där flera metallbruk 

ingick. Gunnebo Bruks Nya AB blev 

senare känt som Gunnebo Industrier. 

1995

Gunnebo Industrier förvärvas av 

HIDEF, ett riskkapitalbolag som 

grundades av den svenska regeringen 

1992. HIDEF byter namn till Gunnebo 

AB och noteras på Stockholmsbörsen 

för första gången. Det nya 

bolaget fokuserar på att leverera 

säkerhetslösningar globalt.

2005

Gunnebo Industrier, då 

divisionen Gunnebo 

Engineering, delas ut till 

koncernens aktieägare 

och noteras på 

Stockholmsbörsen.
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2006–2008

Integration 

Gunnebo AB inleder 

processen med att 

integrera de förvärv som 

gjorts under de senaste 

12 åren.

Resultat 2019: Under det fjärde kvartalet 2019 
genomförde koncernen en ny medarbetar-
undersökning. Ett av de viktigaste nyckeltalen 
– medarbetarnas engagemang – uppvisar en 
förbättring jämfört med den senast globalt 
genomförda undersökningen från 2017. Detta 
signalerar att medarbetarna, trots organisato-
riska förändringar till följd av implementeringen 
av affärsområdesstrukturen, välkomnar för-
enklade arbetssätt, tydligare ansvar och en 
starkare plattform för personlig utveckling och 
resultat. 

Hållbart företagande
Gunnebo ska stödja hållbar och etisk verk-
samhet i hela värdekedjan.
Resultat 2019: Sedan basåret 2016 har majo-
riteten av de icke-finansiella målen utvecklats 
i positiv riktning. Det står redan nu klart att 
koncernen inte kommer att uppnå alla de 
uppsatta målen vid 2020 års utgång. Under 
2020 kommer de icke-finansiella målen att 
revideras och uppdaterade mål och planer 
för vidare utveckling av hållbarhetsagendan 
att presenteras.

Läs mer i Hållbarhetsrapporten på sidorna 44–51.

Strategiska aktiviteter 2019

Implementering av affärsområdesstruktur
Omvandlingen av Gunnebo till en koncern 
med kundfokus genom affärsområden per 

produkterbjudande startade i mitten av 2018 
genom att de europeiska säljbolagen integre-
rades i affärsområdesstrukturen. I ett andra 
steg, under andra halvåret 2019, införlivades 
säljbolagen i region Asia-Pacific, Middle-East 
& Africa, samt region Americas i affärsområ-
desorganisationerna. Med detta upphörde 
den regionala organisationsstrukturen vid 
utgången av 2019. 

Förvärv av Cominfo a.s.
Den 2 juli tillkännagav Gunnebo att förvärvet 
av det tjeckiska tillträdeskontrollföretaget 
Cominfo slutförts. Förvärvet är i linje med 
koncernens strategiska agenda och stärker 
affärsområdet Entrance Control ytterligare. 
Cominfo passar mycket bra strategiskt för 
Entrance Control eftersom affärsområdet 
med förvärvet utvidgar sin geografiska när-
varo och sitt produkterbjudande. Dessutom 
finns det synergier inom produktion och FoU. 

Cominfo omsätter cirka 140 Mkr och har en 
lönsamhet i linje med Entrance Control. För-
värvet har konsoliderats i koncernens räken-
skaper från och med tredje kvartalet 2019.

Kostnadsbesparingsprogram inlett
Den nya affärsområdesstrukturen kommer 
att ge Gunnebo en förenklad och optimerad 
affärsmodell. Förändringen tog ytterligare fart 
i juli då koncernen tillkännagav ett kostnads-
besparingsprogram som kommer att gene-

rera årliga kostnadsbesparingar om cirka 
100 Mkr med full effekt från mitten av 2020. 
Programmet kommer att medföra engångs-
kostnader på cirka 60 Mkr där majoriteten, 
53 Mkr, har tagits under 2019.

Programmet utgörs av en mix av minskade 
overheadkostnader i Europa, främst inom 
affärsområdena Safe Storage och Integrated 
Security, liksom förändringar i koncernled-
ningen samt avvecklingen av regionstruktu-
ren i Asia-Pacific och Americas vid årsskiftet.

Nyemission
Vid en extra bolagsstämma i augusti god-
kände koncernens aktieägare styrelsens 
beslut om en nyemission om cirka 360 Mkr. 
Emissionen övertecknades och slutfördes i 
slutet av september. Kapitalet användes till 
förvärvet av Cominfo a.s. och för att ytterliga-
re förbättra nettolåneskulden.

Ny Vd och koncernchef
I november överlämnade Henrik Lange, 
som har varit Vd och koncernchef sedan 
juni 2015, ledningsansvaret till Stefan Syrén. 
 Stefan tillträdde som Vd och koncernchef 
utöver sitt ansvar som SVP för affärsområ-
dena Safe Storage och Integrated Security. 
Samtidigt utnämndes Robert Hermans till 
koncernens Vice Vd utöver sin roll som SVP 
Entrance Control. 

Vision. Att vara en världsledande 

leverantör av en säkrare framtid.
Mission. Att skapa en säkrare värld. 

 2016–2018

Lönsam tillväxt 

Gunnebo påbörjar 

implementeringen av strategin 

för lönsam tillväxt som syftar till 

att omvandla koncernen till ett 

operativt företag med globala 

processer, standardiserade och 

effektiva arbetssätt, kundfokus 

samt god lönsamhet och bra 

kassaflödesfokus. 

2009–2015

Utökad marknadsnärvaro 

Den övergripande visionen, ”att vara en 

världsledande leverantör av en säkrare 

framtid”, fastställs för koncernen. 

Efter bildandet av ett säljbolag i Kina 

2010 fortsätter koncernen att öka 

sin närvaro på tillväxtmarknader 

genom bildande respektive förvärv av 

Gunnebo Brasilien (2011), Gunnebo 

Malaysia (2012), Hamilton, USA (2012), 

Gunnebo Sydkorea (2013) och Sallén, 

Spanien (2015).

2018–

Fokus på kunder

Implementeringen av strategin för lönsam tillväxt 

fortsätter. I slutet av 2018 hade åtgärderna lett till en 

övergång till ett kundcentrerat fokus uppbyggt kring 

produkterbjudandet. Som ett resultat av detta avyttra-

des koncernens verksamhet i Frankrike, Belgien och 

Luxemburg under 2018. Strategin ledde också till nya 

finansiella mål och implementeringen av en ny orga-

nisationsstruktur uppdelad efter produkterbjudande 

i affärsområden. I juli 2019 förvärvades tillträdes-

kontrollföretaget Cominfo a.s. som ett led i strategin 

att få affärsområdet Entrance Control att växa. 
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Affärsmodell
Gunnebos affärsmodell identifierar marknadens underliggande 
drivkrafter som ligger till grund för att skapa fokuserade 
strategier per affärsområde. Genom att uppfylla dessa 
strategier skapas värde för koncernens intressenter.

Marknadens drivkrafter Strategins genomförande i affärsområdena

Marknadens drivkrafter ger viktig input till affärsområdenas 
strategi och produkterbjudande. De bidrar till att klargöra 
var värde kan skapas och var affärsmöjligheter genereras. 
Följande underliggande drivkrafter är gemensamma 
nämnare för alla fyra affärsområden och stöder en fortsatt 
långsiktig tillväxt inom säkerhetsbranschen:

Gunnebos strategi är att utveckla lösningar för att skapa en säkrare 
värld. Detta görs genom att leverera innovativa produkter, mjuk-
varulösningar och tjänster som gör det enklare att kontrollera flödet 
av värdesaker, kontanter och människor.

Genom att uppfylla denna strategi skapas värde för koncernens 
intressenter: 

•  Aktieägarvärde  •  Nöjda kunder

•  Engagerade medarbetare •  Hållbart företagande

Entrance Control
Mission: Tillhandahålla 
innovativa system för 
tillträdeskontroll som är 
utformade för en intuitiv 
användarupplevelse.

Vision: Forma fram-
tidens hantering av 
personflöden.

Ökad säkerhetsmedvetenhet 

Terrorhot har lett till ökad efterfrågan på säkerhet, 
särskilt i offentliga miljöer. Människor är också mer 
medvetna om sin personliga säkerhet och säkerheten 
för personer i deras närhet.

Urbanisering 

En växande andel av världens befolkning bor i städer. 
Både städernas storlek och antal invånare ökar. 

Utveckling av infrastruktur 

Urbanisering leder till en utbyggnad av stads-
kärnornas infrastruktur vilket i sin tur ger en ökad 
 efterfrågan på bättre transportnät.

Ökat välstånd och högre levnadsstandard 

I takt med att världens befolkning ökar så växer även 
medelklassen, särskilt i länder med snabb utveckling.

Teknikdriven tillväxt och uppkoppling

IoT, Sakernas internet, skapar värde för kunderna när 
tidigare ouppkopplade säkerhetsprodukter görs 
intelligenta och på så sätt genererar data som kan 
användas för att förbättra företagens effektivitet.

Efterlevnad av lagar och förordningar

När nya bestämmelser träder i kraft som syftar till att 
reglera säkerhetsfrågor på nationell, regional och 
internationell nivå måste säkerheten på anläggningar 
förbättras för att säkerställa att dessa bestämmelser 
efterlevs.

Safe Storage
Mission:  Skydda värde-
saker och ge trygghet i 
hemmet, under transport 
och på jobbet.

Vision: Tillhandahålla det 
bästa skyddet för värde-
saker genom bransch-
ledande innovation.
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Skapat värde för intressenterStrategins genomförande i affärsområdena

Var och en av affärsområdenas strategier anger de prioriteringar 
och aktiviteter som ska säkerställa att koncernens strategi uppfylls.

Genom att skapa affärsområden som är organiserade efter pro-
dukt och utformade efter kundbehov och försäljningsmodell kan de 
utveckla specifika erbjudanden till sina respektive kundsegment. På 
detta sätt når Gunnebo framgångar på marknaden.

Vår verksamhet

Aktieägare 

De vinster koncernen genererar kommer aktieägarna till godo 
genom utdelningar och ökat aktievärde. Utdelning: 38 Mkr

Kunder

Koncernens omsättning representerar marknadsvärdet 
av det värde som Gunnebo levererar till sina kunder. 
Omsättning: 5 459 Mkr

Leverantörer

Genom att ingå strategiska partnerskap med leverantörer i 
hela värdekedjan kan koncernen vara med och skapa arbets-
tillfällen som inte är relaterade till den egna verksamheten. 
Kostnader för material, transport, fordon, resor och andra 
kostnader: 3 196 Mkr

Kredit

En långsiktig, hållbar nettolåneskuld i relation till EBITDA och 
en ökad lönsamhet möjliggör starka och långvariga relationer 
med kreditgivare. Kostnader för kreditlöften och ränta: 
66 Mkr

Våra medarbetare

Medarbetare (4 256)

Koncernen arbetar för att medarbetarna ska känna engage-
mang, motivation och ansvar genom att erbjuda personlig 
utveckling och möjligheter att växa professionellt inom 
 organisationen. Denna bas gör det möjligt för medarbetarna 
att leverera värdeskapande lösningar till koncernens kunder. 
Ersättning och sociala avgifter till anställda, underleverantörer 
och konsulter: 1 817 Mkr

Vår påverkan

Samhälle

Koncernen har ett viktigt uppdrag i att skapa en hållbar och 
etisk affärsverksamhet där man strävar efter att minimera 
påverkan på miljön. Betald inkomstskatt: 115 Mkr

Cash Management
Mission: Vara experter 
på hela betalningscykeln 
genom att erbjuda kost-
nadseffektiva och säkra 
lösningar som bygger på 
innovativa affärsmodeller.

Vision: Leda och ut-
veckla kundens framtida 
betalningscykel genom 
att erbjuda bästa möjliga 
upptid och trygghet.

Integrated Security
Integrated Security består 
av ett antal lokala affärer.

Strategin för varje affär 
är att uppnå koncernens 
mål för lönsamhet och 
tillväxt.
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Mål och resultat
Gunnebos mål är de mål som styrelsen och koncernledningen 
anser vara mest relevanta för att säkerställa lönsam tillväxt och 
utveckling av en hållbar utveckling av verksamheten.

Icke-finansiella mål
Gunnebos icke-finansiella mål antogs 2016, med 2016 som basår. Gunnebos icke- finansiella 
mål stöder en hållbar och lönsam tillväxt. Genom en långsiktig strategi för hållbarhet, med tydligt 
definierade mål, säkerställs att Gunnebos 4 200 medarbetare skapar ett hållbart och attraktivt 
erbjudande för koncernens kunder och samarbetspartner, vilket skapar värde för aktieägarna. 

Läs mer om koncernens hållbarhetsarbete på sidorna 44–51.

Mål 2020 Aggregerat  
resultat 2016–2019

Miljö Energi och klimat

Minska användningen av el vid produktions  enheter och 
stora försäljnings enheter

-8% +0,3%

Minska koldioxidutsläppen från tillverknings- och 
försäljningsenheter -15% -2,5%

Minska koldioxidutsläppen från den egna fordonsparken  
i genomsnitt -20% -4,6%

Avfall

Öka återvinning av icke-farligt avfall i produktionen +8% +0,3%

Miljöstyrning

Alla tillverkningsenheter ISO 14001- certifierade 100% 89%

Försörjnings-  

kedja

Alla större leverantörer följer koncernens  
uppförandekod 100% 93%

Arbetsmiljö Alla större tillverkningsenheter  strukturerar sitt arbetsmiljö-
arbete i överens stämmelse med OHSAS 18001 100% 78%
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Finansiella mål

Försäljningstillväxt
Med fokus per affärsområde 
är koncernen bättre struk-
turerad för att fånga upp 
tillväxten på marknaden

5% 3%

Lönsamhet
EBITA-mål som fastställs per 
affärsområde säkerställer 
fokus på förbättringsarbete

>10% 5,9%

 

Nettolåneskuld/
EBITDA
En relation om mindre än 
2,5 säkerställer koncernens 
finansiella styrka

<2,5 3,0

 

Gunnebos finansiella mål* syftar till att bidra till en god avkastning för 
bolagets aktieägare och fokuserar på lönsam tillväxt.
* För definition av de finansiella målen, se sidan 100

Mål Resultat 2019
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Erbjudande
Gunnebo-koncernen är en global leverantör av säkerhetslösningar  
där erbjudandet är fokuserat på fyra affärsområden: Entrance Control, 
Safe Storage, Cash Management och Integrated Security.

Skyddar värdefulla 
föremål från inbrott, 
brand och explosion

Kontroll av tillträde  
vid viktiga 

entrépunkter 

Safe Storage

Entrance Control

37%

24%

av koncernens omsättning

av koncernens omsättning
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Varje affär ska uppnå 
koncernens mål för 

lönsamhet och tillväxt

Skapar ett effektiv och 
säkert kontantflöde

Integrated Security

Cash Management 

20%

19%

av koncernens omsättning

av koncernens omsättning



14   

Gunnebo Årsredovisning 2019 / Erbjudande

Affärsområde 

Entrance Control

Gunnebo har ett brett utbud av slussar för tillträdeskontroll som vändkors, Speed-
gates, rotationsgrindar, entrégrindar, säkerhetsslussar och säkerhetskaruseller för 
att styra flödet av människor in i, ut ur och inne i en anläggning, till exempel en kon-
torsbyggnad eller en högriskanläggning. Erbjudandet omfattar också lösningar som 
är specifikt utformade för tunnelbana och järnväg (biljettkontrollgrindar) och flygplatser 
(lösningar för passagerarhantering som automatiserad boarding, envägsslussar, immi-
grationsslussar och slussar före säkerhetskontrollen). Dessutom erbjuder  Gunnebo 
högsäkerhetslösningar för yttre områdesskydd i vissa geografiska områden.

Den globala marknaden för tillträdeskontroll

Marknaden för tillträdeskontroll av fotgängare har en uppskattad årlig marknads-
tillväxt på cirka 5 procent fram till 2023, på en marknad som är värd 7,5 Mdkr. På 
denna marknad har Gunnebo en marknadsandel på 12 procent, och är därmed den 
näst största globala aktören.

Geografiskt förväntas den högsta tillväxttakten komma från Asien, Mellanöstern 
och Afrika. Även mogna marknader i Europa och Americas förväntas ha en god 
tillväxt de närmaste åren. 

Vad gäller kundsegment så drivs den globala tillväxten av urbanisering där flyg-
platser, tunnelbanor och bussnätverk är de segment som förväntas stå för den hög-
sta efterfrågeökningen. Offentliga och kommersiella byggnader, i synnerhet kontor 
och statliga byggnader, utgör fortfarande den största delen av marknaden och för-
väntas ha en god tillväxt. Även segment som utbildning, fritid och underhållning samt 
högriskanläggningar uppvisar en ökad efterfrågan.

Resultat 2019

Entrance Control hade ett starkt år där nettoomsättningen ökade med 21 procent, 
justerat för valutakurseffekter. Integrationen av Cominfo går enligt plan, och de 
förväntade synergierna är bekräftade. Entrance Control fortsätter att växa med 
innovativa lösningar inom segmentet kollektivtrafik och flera stora order har erhållits 
från kunder inom segmentet flygplatser. Detta har varit möjligt tack vare Gunnebos 
förmåga att leverera globala projekt med stora volymer och hög kvalitet. 

För helåret uppgick affärsområdets EBITA till 204 Mkr (176), vilket gav en  
EBITA-marginal om 15,6 procent (16,8). Entrance Control lyckades att både växa 
och investera i framtida tillväxt under året, vilket förklarar den något lägre EBITA- 
marginalen jämfört med föregående år.

Entrance Control handlar om att skydda människor, 
tillgångar och byggnader genom att kontrollera tillträdet 
med hjälp av passagespärrar och detekteringssystem.

Drivkrafter och trender

• Städernas växande befolkning 
driver utvecklingen av system för 
tunnelbanor och stadsbussar

• Den ökade rörligheten skapar 
förtätning och begränsningar på 
flygplatserna i takt med att antalet 
resenärer ökar 

• Ökad rörlighet av såväl personal 
som besökare

• Ökad processeffektivitet och 
längre öppettider

• Växande hot från terrorism 
och brottslighet – faktiska och 
upplevda

• Stora investeringar i viktig 
infrastruktur som kraftverk, 
flygplatser och militära 
anläggningar

Strategiska prioriteringar

• Ett brett produkterbjudande, från 
högsäkerhetsklassade lösningar 
för yttre områdesskydd till inre 
tillträdes- och flödeskontroll

• Specialanpassade produkter 
för flygplatser och tunnelbanor 
med fokus på passagerarnas 
upplevelse 

• Processoptimering genom 
automatisering ger god ROI tack 
vare hållbarhet och tillförlitlighet 

• Skalbar tillverkningskapacitet för 
att kunna leverera stora projekt 
med korta ledtider

• Ergonomisk utformning för att 
förenkla interaktionen mellan 
människa och maskin

• Kapacitet för enkel integration av 
tredjepartsenheter

• Förmåga att analysera 
data för utveckling av 
processoptimeringsverktyg

• Biometri-anpassade funktioner 
för enkel integration i kommande 
ekosystem för identifiering

• Mjukvaruplattform för flödes-
hantering för att förbättra den 
operativa effektiviteten

Gunnebo har en global marknads
andel på 12 procent och är därmed 
den näst största globala aktören
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Försäljningsmodell 
Direkt: 10%  
Indirekt: 90%, via systeminte-
gratörer och distributörer

Marknadssegment
Offentliga och kommersiella bygg-
nader, arenor, högriskanläggningar, 
tunnelbanor och flygplatser

Kunder i urval 
Honeywell, JP Morgan, LG, Shell, 
Siemens, Stockholms Lokaltrafik 
(SL) och Swedavia Airports 

Produkterbjudande: Speedgates, vändkors, flygplatsprodukter, rotationsgrindar

15,6%21%
EMEA 51%

AsiaPacific 34%
Americas 15%1 307 Mkr

2019 2018

Nettoomsättning, Mkr 1 307 1 048

Försäljningstillväxt, %  21 13

EBITA, Mkr 204 176

EBITA, % 15,6 16,8

 

Entrance Control i siffror

Andel av koncernen

EBITAmarginal Försäljning per regionFörsäljningstillväxt Nettoomsättning

Varumärken

Marknadsstruktur

Alvarado, Automatic Systems, 
Dormakaba, Magnetic Autocontrol, 

Integrated Design Limited, Boon Edam 12%5%
Marknadsandel, 2018 Konkurrenter i urvalMarknadstillväxt, 2016–2023Marknadsvärde, 2018

 7 400  Mkr

Vision. Forma framtidens hantering av personflöden.

Mission. Tillhandahålla innovativa system för tillträdeskontroll 

som är utformade för en intuitiv användarupplevelse.

Försäljningsmodell och kundstruktur

Tillverkningsenheter 
Zlin (CZ), Lavis (IT), Halol (IN), Kunshan (CN) 

47%24%
EBITA 

Nyckeltal

Nettoomsättning
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Bakgrund

Swedavia äger, driver och utvecklar ett nät
verk av 10 svenska flygplatser, från Malmö i 
söder till Kiruna i norr. Företaget grundades 
2010 och är helägt av den svenska staten. 

Under 2018 flög 42 miljoner passagerare 
till och från Swedavias flygplatser. Flygplat
serna Stockholm Arlanda och Göteborg 
Landvetter har flest passagerare, med nära 
34 miljoner tillsammans under 2018. Arlanda 
har ökat sitt passagerarantal i fler än 100 
månader i följd.

Utmaningar 

Resandet med flyg ökar. Flygindustrin för
ut spår att passagerarantalet kommer att 
fördubblas fram till år 2027 till fler än 8 mil
jarder globalt. 

Swedavia är världsledande på drift av 
klimatsmarta flygplatser. Företaget har som 
mål att helt eliminera utsläppet av koldioxid 
från fossila bränslen från den egna verk
samheten i slutet av 2020. 

Innovation är en av Swedavias fyra kärn
värden, företaget arbetar ständigt för att 
skapa en smidig och stressfri reseupp
levelse. Ett resultat av detta är införandet 
av självbetjäningsslussar för boarding. 

Lösning

Swedavia installerar cirka 240 Gunnebo 
BoardSec och PreSecslussar på sina 
flygplatser. Nästan hälften av dessa finns 
på Arlanda, ytterligare 13 procent på 
Landvetter, 10 procent på Malmö flygplats 

och ytterligare 30 procent på sju regionala 
Swedaviaflygplatser. I slutet av 2019 var 
de flesta installationerna slutförda.

Resultat  

De nya slussarna har redan förbättrat pas
sagerarupplevelsen på svenska flygplatser, 
minskat köerna och gett människor mer 
kvalitetstid på flygplatsen. Slussarna fung
erar med alla typer av boardingkort, inklusi
ve digitala boardingkort i mobiltelefoner. 

Citat
”De automatiserade systemen har nu gett 
våra passagerare på Arlanda 20–30 pro
cent mer tid att ägna sig åt vårt service
utbud på flygplatsen.”
Johan Monie, Business Process Manager på 
Arlanda Flygplats

”Bromma flygplats har nu en ännu snabb
are och smidigare passagerarprocess tack 
vare dessa system. Passagerarnas nöjdhet 
har ökat med 18 procent sedan införandet 
av systemen.”
Susanne Strand, Passenger & Customer 
Experience Manager på Bromma flygplats

Swedavia ökar kundnöjdheten med 
18 procent genom att implementera 
Gunnebo Entrance Controllösningar
 
// Swedavia, Sverige

Kundcase
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Aena är världens största flygplatsoperatör 
sett till antalet flygresenärer. Fler än 263 
miljoner passagerare reste via de spanska 
flygplatserna under 2018.

Iberia är Spaniens största flygbolag. Med 
sina 144 flygplan erbjuder Iberia resedesti-
nationer till 138 städer i Europa, Americas, 
Afrika, Mellanöstern och Asien.

Utmaningar

Iberia och Aena vill förbättra passagerarnas 
totala reseupplevelse. Deras strategi, som 
går under namnet ”Flygplats 4.0”, syftar till 
att implementera det allra senaste inom flyg-
platstjänster och service – kombinerat med 
högsta säkerhet, trygghet, kvalitet, effektivitet 
och omsorg om miljön.

Lösning

Koncepttestet för identifiering genom ansikts-
igenkänning ger passagerare som reser från 
Madrid-Barajas internationella flygplats, Ter-
minal 4, en möjlighet att registrera sig via en 
mobilapp eller från en kiosk på flygplatsen.

Registreringen görs med hjälp av en tek-
nik som läser av unika och icke överförbara 
biometriska egenskaper, tillsammans med 
id-dokumentation, såsom körkort eller pass.

När passagerarna har registrerat sig in-
tegreras den biometriska informationen till 
Gunnebos Speedgate-slussar vid entrén 
innan säkerhetskontrollen samt till flygplanets 
boarding-gate. Det innebär att resenärerna 

kan gå hela vägen ombord på planet utan att 
behöva visa boardingkort eller id-dokument.

Aena och Iberia har samarbetat runt lös-
ningen tillsammans med IECISA, Gunnebo 
och Thales.

Koncepttestet inleddes i december 2019 
och kommer att pågå under 6-12 månader.

Resultat

Koncepttestet har redan förbättrat kundupp-
levelsen på flygplatsen genom att integrera 
alla moment i en mobilapp. Det reducerar 
kötiderna både vid inpasseringen före säker-
hetskontrollen och vid boarding-gaterna. 

Tekniken med ansiktsigenkänning som 
matchar passagerarens id-dokumentation 

höjer även säkerheten. Det frigör tid för sä-
kerhetspersonalen som istället kan ägna mer 
tid åt individer som behöver extra uppmärk-
samhet eller som har speciella behov. Ställti-
den som flygplanet är på flygplatsen minskar 
och därmed ökar effektiviteten.

Citat

”Ansiktsigenkänning och registrering av 
biometriska profiler via vår app är en del av 
vårt projekt med uppkopplade tjänster som 
gör det möjligt för våra kunder att få en bättre 
upplevelse. Detta är det främsta skälet bak-
om Iberias engagemang för innovation.”

Gabriel Perdiguero
Iberia Transformation Director

Identifiering genom ansiktsigenkänning utvecklar flygbranschen

Robert Hermans, SVP Entrance Control: Ni har levererat en 

stark försäljningstillväxt på 21 procent under 2019. Hur har  

ni lyckats så bra?

”Den tillväxt vi har upplevt i år är 
resultatet av långsiktiga strategiska 
investeringar i vår produktportfölj och 
en stark marknadsföringsagenda för 
växande kundsegment som flygplatser, 
tunnelbanor samt offentliga och kom-
mersiella byggnader. Med vår globala 
produktionsplattform har vi kapacitet 
att göra stora komplexa leveranser till 
globala kunder. Detta kommer att fort-
sätta driva vår tillväxt. I juli förvärvade 
vi Cominfo, ett företag vi länge har varit 
intresserade av. 

Detta har också gett ett bra bidrag till 
vår tillväxt under 2019.”

De flesta av de produkter ni erbjud-
er kommer från er egen produktion. 
Hur säkerställer ni produktionens 
skalbarhet i takt med att tillväxten 
ökar?
”Med förvärvet av Cominfo, som slut-
fördes i juli 2019, ökade vi inte bara 
vår geografiska närvaro utan också 
produktionskapaciteten. Vi är därmed 
redo att fortsätta växa!” 
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Gunnebo har ett brett utbud av produkter för säker förvaring, till exempel modulära valv 
och valvdörrar, mekaniska och automatiserade bankfack, elektroniska högsäkerhetslås 
och låssystem, värdeskåp och arkivskåp. Dessa marknadsförs globalt genom de väl- 
renommerade varumärkena Chubbsafes, Hamilton och Steelage – varumärken som har 
gett kunderna trygghet i århundraden. Gunnebos erbjudande inom Safe Storage omfat-
tar även serverskåp med hög säkerhet (SecureIT) som skyddar känslig datautrustning, 
inte bara mot intrång, manipulation och avsiktlig skada, utan också mot inhämtning av 
känslig information och EMP-attacker. 

Produkterna är certifierade av oberoende certifieringsorgan och garanterar en specifik 
nivå av skydd mot inbrott, brand eller sprängämnen. Eftersom det inte finns någon global 
certifieringsstandard certifierar Gunnebo sina produkter i enlighet med de mest betrodda 
regionala normerna, till exempel EN i Europa, UL i USA och BIS i Indien. Oberoende 
certifiering är viktigt för kunderna eftersom den fungerar som ett erkänt klassificerings-
system som säkerställer efterlevnad av lokala försäkringsregler.

Den globala marknaden för säker förvaring

Marknaden för säker förvaring är mycket fragmenterad med ett fåtal aktörer som verkar 
på mer än en kontinent. Också vad gäller erbjudandet är marknaden fragmenterad: den 
innehåller allt från produkter med hög säkerhetsklassning till enkla säkerhetsskåp av  
metall. Det totala marknadsvärdet beräknas till cirka 32 Mdkr där Europa, Mellanöstern 
och Afrika utgör 39 procent, Asia-Pacific 33 procent och Americas 28 procent. Den 
årliga marknadstillväxten beräknas till 6 procent fram till 2022.* 
*Källa: Global Safes & Vaults Market 2018–2022

Resultat 2019

Safe Storage rapporterade en ökning av försäljningen med 6 procent justerat för valuta-
kurseffekter. Som en del av kostnadsbesparingsprogrammet fortsätter affärsområdet att 
jobba med kostnadsstrukturen i Europa. Safe Storage har påbörjat resan att förändra sin 
väg till marknaden i Europa till en modell med återförsäljare. Samtidigt pågår marknads-
tester av nya innovativa produkter för att driva tillväxt inom flera kundsegment. 

Några av dessa projekt förväntas bidra omsättningsmässigt redan under 2020. För 
helåret uppgick affärsområdets EBITA till 144 Mkr (151), vilket gav en EBITA-marginal om 
7,1 procent (8,3). 

Den lägre marginalen kan förklaras av en alltför hög kostnadsnivå i Europa samt kost-
nader för att implementera den nya affärsområdesstrukturen globalt. Den övergripande 
kostnadsstrukturen ses över genom det kostnadsbesparingsprogram som lanserades i 
juli 2019.

Affärsområde

Safe Storage
Missionen för Safe Storage är att skydda kontanter, 
värdesaker och data från inbrott, brand och explosion på 
ett sätt som ger sinnesro i hemmet, under transport och på 
jobbet.  

Drivkrafter och trender

• Ökad efterfrågan på säkerhetsskåp 
och valv för att skydda värdesaker 
även utanför banksektorn

• Förändrade behov av vad individer 
och företag vill skydda ökar 
efterfrågan av kundanpassning

• IT-säkerhet får ökad betydelse 

• Produkter för säker förvaring 
får inbyggd teknik för ökad 
anslutningsbarhet

• Ökad oro för säkerheten på  
grund av terrorhot och en mer 
osäker omvärld för alla offentliga 
platser och högriskanläggningar

Strategiska prioriteringar

• Kunddrivna lösningar genom en ny, 
egenutvecklad innovationsmodell

• Tillvarata tillväxt inom Safe Storage 
genom produkterbjudandet och 
försäljning via distributionspartner

• Vara ett stöd för bankkunderna i 
deras förändringsprocesser 

• Utveckla affärsverksamheten 
genom att gå in i nya, väl ut-
valda marknadssegment med 
skräddarsydda erbjudanden

• Utveckla lösningar för skydd av 
immateriella rättigheter och IT-
säkerhet

• Erbjuda utökad kompetens 
inom säkerhet och skydd av 
högriskanläggningar

Innovation kommer att driva den framtida 
tillväxten på en expanderande marknad
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Försäljningsmodell 
Direkt: komplexa projekt,  
säkerhetsskåp för uttags-
automater och service
Indirekt: säkerhetsskåp,  
dokumentskåp och service

Marknadssegment 
Bank, offentlig sektor,  bostäder, 
detaljhandel, kommersiella 
kontor, apotek, distribution och 
lager för varor med högt värde, 
högriskanläggningar

Kunder i urval
JP Morgan Chase & Co,  
Manappuram, Nova Vaults, SEB, 
Watsons Personal Care, FamilyMart, 
 Indonesia National  Museum, National 
Center for Research on Human Evolution

Produkterbjudande: Certifierade och ocertifierade säkerhetsskåp, valv och valvdörrar, automatiska bankfack, låssystem med hög säkerhet

7,1%6%
EMEA 56%

AsiaPacific 27%
Americas 17%2 019 Mkr

2019 2018

Nettoomsättning, Mkr 2 019 1 826

Försäljningstillväxt, % 6 4

EBITA, Mkr 144 151

EBITA, % 7,1 8,3

 

Safe Storage i siffror

Andel av koncernen 

Varumärken

Marknadsstruktur

FireKing, Godrej, Tristar, 
Liberty, Promet, Wertheim,  

Robur, Phoenix safe, Invest Rem7%6%
Marknadsandel, 2019 Konkurrenter i urvalMarknadstillväxt, 2019–2022Marknadsvärde, 2019

 32 000 Mkr 

Vision. Tillhandahålla det bästa skyddet för  

värdesaker genom branschledande innovation.

Mission. Skydda värdesaker och ge trygghet  

i hemmet, under transport och på jobbet.

Försäljningsmodell och kundstruktur

Tillverkningsenheter 
Doetinchem (NL), Markersdorf (DE), Halol (IN),  
Jakarta (ID), Cincinnati (US) 

33%37%

Nyckeltal

EBITAmarginal Försäljning per regionFörsäljningstillväxt Nettoomsättning

EBITA Nettoomsättning
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Våren 2019 installerade Gunnebo ett stort 
automatiserat bankfackssystem, SafeStore 
Auto, i Singapore, eftersom efterfrågan på 
omedelbar tillgång till säker förvaring ökar i 
takt med att välbeställda människor inves
terar i ädelmetaller och ädelstenar. Projek
tet signalerar tydligt en potentiell marknad 
utanför banksektorn, som har varit det 
traditionella kundsegmentet för detta inno
vativa system.

Med sina 4 251 boxar är SafeStore  
Autoinstallationen den absolut största i 
Asien. Kunden, Singapore G Pte Ltd, höll 
en exklusiv öppningsceremoni där bank
direktörer, affärsmän, media och kapital

starka individer deltog. 
Singapore G hyr ut kontorsutrymme och 

förvaring och marknadsför bankfacken till 
målgruppen. Eftersom detta är den andra 
stora SafeStore Autoinstallationen i Singa
pore bekräftar projektet att det finns en 
potential att växa inom detta område, 
särskilt för tjänsteleverantörer utanför 
banksektorn. 

Projektet var en logistisk utmaning med 
mycket snäva tidsramar. För att installera 
lösningen krävdes 12 fraktcontainrar från 
tre olika fabriker runt om i världen. 

Dessutom skedde installationen på tred
je våningen i en befintlig byggnad med ett 

golv som inte fick överbelastas, stränga 
brandskyddsbestämmelser och där väg
garna behövde flyttas om och stärkas. 
Gunnebos erkänt skickliga och professio
nella globala ingenjörsteam byggde huvud
strukturen med stöd av en lokal partner 
och Gunnebopersonal från Singapore och 
Malaysia. 

Citat
”Det var en tuff utmaning, men vi lyckades 
– och till och med före tidsschemat! Ägaren 
var mycket nöjd med Gunnebo.”
Eric Lim, Channel Sales Manager  
Safe Storage.

Asiens största installation av SafeStore 
Auto signalerar marknadspotential
 
// Singapore G Pte Ltd 

Kundcase
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Det växande antalet självbetjäningsmiljöer 
har ökat kundernas förväntningar på tillgäng-
ligheten till sina värdesaker dygnet runt. När 
det gäller bankfack förväntar sig dagens 
användare högteknologiska lösningar. Så hur 
ska företag som erbjuder bankfack hantera 
detta?

Att skydda kundens värdesaker i bankfack 
är en tjänst som erbjuds av banker, men ock-
så på hotell, kryssningsfartyg, kasinon och 
många andra verksamheter i turistbranschen. 
Säkerhet och kundkomfort är deras högsta 
prioriteringar.

En ny generation bankfack som kombi-
nerar automatiserad teknik med avancerade 
lösningar för identifikation har utvecklats av 
Gunnebo och ger den flexibilitet som krävs 
för en bekväm deponering av värdesaker och 
med tillgänglighet dygnet runt. 

De automatiserade bankfacken med 
självbetjäning erbjuder användarna utökad 
service och är också tillräckligt modulära 
för att passa in i små, medelstora eller sto-
ra utrymmen. De nya systemen är flexibla, 
kompakta och portabla samt uppfyller beho-
ven hos banker, hotell, bostadsområden eller 

kontor som vill skapa sådana självbetjänings-
områden.

Fördelarna med bankfack för 
självbetjäning

Kunderna är inte de enda som drar nytta 
av helautomatiserade bankfack. Ledande 
befattningshavare inom bank-, turism- eller 
servicebranschen har också mycket att vinna 
på en högteknologisk bankfackslösning.

En förstklassig tjänst för att skydda vär-
desaker bidrar till att öka omsättningen och 
kundnöjdheten genom att:
•  Frigöra personal till annan verksamhet 

efter som kunderna inte längre behöver 
följas in i valvet för att deponera eller hämta 
sina tillhörigheter

•  Optimera utrymmet eftersom områden för 
bankfack med självbetjäning kräver mindre 
plats

•  Öka ROI-möjligheterna eftersom tillgäng-
lighet dygnet runt möjliggör ökade hyres-
avgifter

•  Differentiera varumärket genom att leverera 
en innovativ självbetjäningsmiljö och locka 
en ny generation användare som inte tidi-

gare varit intresserade av bankfack
•  Minska backoffice-administrationen tack 

vare en automatiserad registreringsprocess 
och systemövervakning

•  Tillhandahålla en tjänst med högsta  
säkerhet

•  Generera användningsdata som kan analy-
seras och användas för att förbättra kund-
upplevelsen

Detta är en redigerad version av ett in-
lägg som ursprungligen publicerades på 
 Gunnebos blogg.

Därför är bankfack med själv
betjäning en snabbt växande trend 

Stefan Syrén, SVP Safe Storage:  

Innovation är nyckeln till framgång för Safe Storage. Vilka aktiviteter 

har gjorts under 2019 och när börjar vi se resultaten?

”Vi ser en stor potential i att utveckla inno-
vativa lösningar för såväl befintliga kunder 
som nya kundsegment. Under 2019 ökade 
vi investeringarna i innovation. Vår innova-

tion drivs i tre dimensioner: 
• ”Design to cost”, med målet att 
fortsätta arbeta med hur vi kan 
tillverka våra produkter på ett 
smartare sätt
• Att bygga vidare på lokala 
framgångar och skala upp dem 
så att de blir globala
• Att introducera nya erbjudan-
den för nya kundsegment och/
eller ta nyckelerbjudanden till 
nya marknadssegment med 
hjälp av innovativa affärs-
modeller

Resultaten förväntas komma från och med 
2020. Detta är bara början, vi kommer att 
fortsätta att investera tungt i innovation 
också under de kommande åren.”

Under 2019 har ni delvis ändrat försälj-
ningsmodell från direkt till indirekt ge-
nom att ingå partnerskap på flera viktiga 
marknader i Europa. Varför?
”Gunnebo ska fokusera på att vara bra på 
produktinnovation, produktförsörjning och 
projektledning. När det gäller försäljning av 
produkterna fortsätter vi att ingå partner-
skap på våra viktigaste marknader. På detta 
sätt har vi framgångsrikt sålt Safe Storage- 
produkter på marknader som USA, Indien 
och Sydostasien. Nu kommer vi att dra 
nytta av denna kunskap också i Europa.”  
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Affärsområde 

Cash Management

Gunnebos portfölj består av lösningar för insättning, uttag och recirkulering av sedlar 
och mynt, kuvert- och myntrullesystem, sluten kontanthantering, rörpostsystem, applika-
tions- och övervakningsmjukvara samt tjänster. 

Med den här portföljen kan Gunnebo betraktas som en leverantör med ett brett erbju-
dande för värdetransportföretag, banker och detaljhandeln, för såväl lösningar vid kassa-
platsen som på uppräkningskontoret. 

Den globala kontantmarknaden

Att kontanter försvinner är globalt sett fortfarande en myt. Mellan 2011 och 2018 har 
mängden kontanter i omlopp relativt BNP ökat med 9,6 procent på alla kontinenter. 85 
procent av alla transaktioner globalt sker kontant, 79 procent i Europa*. 

Traditionellt sett har kontanter hanterats av banker globalt, men under de senaste 
decennierna har det skett en förskjutning mot kontanter som hanteras i detaljhandeln. 
Detta har inneburit ökade kostnader för fysiska butiker, för vilka kostnaden för kontant-
hantering ofta står för mellan 5 och 10 procent av de totala kostnaderna. En tredje aktör i 
ekosystemet för kontanthantering är värdetransportföretag som tillhandahåller tjänster för 
att underlätta det fysiska flödet av kontanter mellan banken och detaljhandlaren.
*Källa: Global cash report – paymentscardsandmobile.com 

Resultat 2019

Cash Management lämnar ett utmanande år bakom sig där nettoomsättningen minska-
de med 9 procent, justerat för valutakurseffekter. Pågående kostnadsbesparingar och 
en förväntad ökad försäljning av nylanserade produkter skapar förutsättningar för en 
ökad försäljning och förbättrade marginaler framöver. Cash Management har lanserat 
flera innovativa produkter och mjukvaror under året. Affärsområdet började 2020 med att 
presentera ett partnerskap med Loomis i USA, där Gunnebo har utvecklat både hård- 
och mjukvara för deras nya detaljhandelslösning för deponering av kontanter, Titan Z. 
Detta visar att Gunnebo har den kompetens och kapacitet som krävs för att utveckla och 
leverera hård- och mjukvarulösningar till globala partners.

För helåret uppgick affärsområdets EBITA till 68 Mkr (122), vilket gav en EBITA- 
marginal om 6,6 procent (11,2). Den lägre marginalen förklaras främst av den minskade 
försäljningsvolymen i samtliga regioner samtidigt som Gunnebo fortsatte att investera 
i växande kundsegment. Gunnebo har vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med 
 lönsamhetsstrukturen inom affärsområdet. 

Cash Management handlar om att sänka bankernas och 
detaljhandelns kostnader för hantering av sedlar och mynt. 
Det handlar också om att hjälpa värdetransportföretag 
att utöka sitt erbjudande till detaljhandeln genom att 
tillhandahålla mjukvara, hårdvara och tjänster som ökar 
effektiviteten och säkerheten i hela kontantflödet.

Mjukvara är idag vår viktigaste 
konkurrensfördel 

Drivkrafter och trender

• Ökat fokus på effektiv kontant-
hantering drivet av höga kostnader

• Fokus på den totala kostnaden 
att äga

• Infrastruktur som tjänst 

Strategiska prioriteringar

•  Tillhandahålla anpassad hårdvara, 
mjukvara och tjänster för att 
optimera processen att hantera 
kontanter

• Tillhandahålla mjukvara som 
möjliggör kontantoptimering  
och central enhetshantering

• Erbjuda nya affärsmodeller 
som pay-per-use (betala-per-
användning)
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Försäljningsmodell
Bank: Direkt, med partner och 
värdetransportföretag 
Detalj handel: Direkt, med partner, 
värdetransportföretag och banker

Marknadssegment 
Detaljhandel, bank 
och andra företag som 
hanterar kontanter

Kunder i urval 
Auchan, Carrefour, COOP, Rabobank, 
Transguard, Emirates NBD, Coles, 
Z- energy, Lojas Americanas, Raia 
Drogasil

Produkterbjudande: Sluten kontanthantering, myntrulleautomater, kontantdeponering, mjukvara för kontanthantering

6,6%–9%
EMEA 71%

AsiaPacific 7%
Americas 22%1 034 Mkr

2019 2018

Nettoomsättning, Mkr 1 034 1 090

Försäljningstillväxt, % –9 2

EBITA, Mkr 68 122

EBITA, % 6,6 11,2

 

Cash Management i siffror 

Andel av koncernen

Varumärken

Marknadsstruktur

Glory, Tidel, Suzohapp,  
Arca, Diebold Nixdof och  

Cash Guard7%5%
Marknadsandel, 2019 Konkurrenter i urvalMarknadstillväxt, 2018–2020Marknadsvärde, 2018

15 000 Mkr 

Vision. Leda och utveckla kundens framtida betalningscykel, genom  

att erbjuda bästa möjliga upptid och trygghet.

Mission. Vara experter på hela betalningscykeln genom att erbjuda 

kostnadseffektiva och säkra lösningar som bygger på innovativa affärsmodeller.

Försäljningsmodell och kundstruktur 

Tillverkningsenheter 
Binefar (ES), Cincinnati (US) 

16%19%

Nyckeltal

EBITAmarginal Försäljning per regionFörsäljningstillväxt Nettoomsättning

EBITA Nettoomsättning
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Eremitaget i Amsterdam ligger i hjärtat av  
den nederländska huvudstaden och hör till 
Nederländernas mest besökta museer. 

Till skillnad från de flesta museer äger  
Eremitaget själva inga konstverk och har 
ingen permanent samling. Istället organiserar 
de två utställningar per år med föremål från 
de 3,5 miljoner konstverk som finns i dess 
modermuseum, Eremitaget i Sankt Peters
burg, Ryssland. 

Eremitaget lockar i genomsnitt 420 000 
besökare varje år, inklusive många elever från 
skolor som erbjuds gratis konstundervisning.

Hantering av kontantbetalningar

Eremitaget har vuxit de senaste åren, särskilt 
sedan en restaurang öppnade där 2015. 
Förutom biljettkontoret och butiken innebar 
detta ett tredje område där museet tar emot 
betalningar. Totalt sett betalade 25 procent 
av besökarna kontant – mindre än det natio
nella genomsnittet på 40 procent (2018) – så 
en effektiv kontanthantering var väsentlig för 
Eremitaget.

Ett partnerskap byggt på förtroende

”Efter att vi hade beslutat att välja en lösning 
för recirkulering av kontanter för Eremitaget 
började vi utvärdera de olika alternativen”, 
förklarar ekonomichefen Peter.

De jämförde fem olika maskiner och be
dömde dem utifrån följande kriterier:
• Maskinerna måste vara säkra och robusta 

(med ett ECBcertifierat säkerhetsskåp)
• Det måste finnas tillräcklig kapacitet för 

mynt (kassaapparater)
• Recirkuleringssystemet skulle endast 

kunna öppnas av ett värdetransportföre
tag – ingen anställd skulle ha tillgång till 
säkerhetsskåpet

• Inom systemet skulle det vara möjligt 
att synliggöra de separata pengaflödena 
från varje avdelning, till exempel de olika 

kassa flödena från museets butik och 
inträdeskassa. 

• Inköpspriset och de årliga driftskostna
derna fick inte vara för höga, och genom 
ett mer effektivt system skulle museet 
kunna göra besparingar
”Efter en omfattande utvärdering valde vi 

till slut Gunnebos SafeRecyclinglösning”, 
säger Peter.

Separata betalningsområden

Eftersom det var nödvändigt för museet att 
hålla kontanter som kommer in från de olika 
betalningsområdena åtskilda, var Gunnebos 
SafeRecyclinglösning för sedlar och mynt 
det perfekta alternativet. Det registrerar inte 
bara de belopp som deponeras av de anställ
da, det är också lätt att göra denna informa
tion synlig och kontrollera den online med 
Gunnebos mjukvara CashControl.

”Handhavarfel är inte ovanligt, så kontant
automatisering sparar oss naturligtvis tid. 
Med detta system på plats går det att kont
rollera processen ordentligt”, säger Peter.

Recirkuleringssystemet är exakt och 
kassa differenser upptäcks automatiskt.

”Det sparar mycket tid och frustration 
eftersom du inte behöver räkna pengarna 
manuellt”, tillägger han.

Kontanternas tillgänglighet

När anställda deponerar kontanter sorteras 
de först och används sedan för att fylla på 
växelkassan. Om det finns ett överflöd av 
pengar förvaras dessa i kassakontoret redo 
att hämtas av ett värdetransportföretag. För 
att göra backofficeprocesserna så självför
sörjande som möjligt – och för att undvika 
att behöva beställa för många mynt från 
värdetransportföretaget – returnerar persona
len kassetten med de överflödiga mynten till 
SafeRecyclingenheten. 

”Det är bra att Gunnebos SafeRecycling 
lösning har en stor kapacitet, annars skulle 
vi behöva beställa nya mynt mycket oftare”, 
säger Peter. 

Tidigare gjordes också kontantbetalningar 
av Eremitaget. En av de anställda hanterade 
kontanterna och såg till att det fanns en väx
elkassa. Eftersom Gunnebos Safe Recycling
system kan betala ut de deponerade mynten 
och sedlarna har museet kunnat ta denna 
interna kassaapparat ur drift och i praktiken 
skapa sin egen bankomat. 

”Gunnebos stora erfarenhet av detaljhan
delslösningar spelade absolut en viktig roll i 
vårt val av leverantör”, avslutar Peter, ”och 
jag är fortfarande nöjd med valet.”

Recirkulering av kontanter 
effektiviserar kontanthanteringen
 
// Eremitaget Amsterdam 

Kundcase
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Automatiserad recirkulering av kontanter är 
ett effektivt sätt att inte bara minska drift-
kostnaderna utan även stärka kundupplevel-
sen. För platser med flera försäljningsställen 
som museer, hotell, kasinon och kryssnings-
fartyg, är hantering och bearbetning av kon-
tanter en stor utmaning.

Att fördela kontanter, ha tillräckligt med 
växel i kassorna och kontrollräkna kassan vid 
arbetsdagens slut är uppgifter som måste ut-
föras, men det kostar tid och därmed pengar.

Arbetet med den manuella kontanthante-
ringen tillför inget mervärde, tvärtom hindrar 
det personalen från att tillbringa mer tid med 
kunderna. 

Automatiserad recirkulering av kontanter 
minskar avsevärt den tid det tar att utföra 
sådana uppgifter (en medarbetare som tidi-
gare räknat växelkassan manuellt sparar 30 
minuter eller mer med en lösning för recirku-
lering av kontanter) och risken för räkningsfel 
elimineras. Detta betyder i sin tur mindre 
stress för de anställda och ger avkastning på 
investeringen genom besparingar i tid, kon-
tanthämtning och bankavgifter.

Stora fördelar med recirkulering av kontanter 

Christian Weisser, SVP Cash Management: Hur har Cash 

 Managements mjukvaruerbjudande utvecklats för att tillgodose 

marknadens behov?

”Mjukvara är idag vår viktigaste konkur-
rensfördel och Gunnebo har en av mark-
nadens starkaste mjukvaruplattformar.  
Mjukvara kommer att bli ännu viktigare för 
oss framöver och för att stödja återförsälja-
re, banker och värdetransportpartner även 
framöver tillhandahåller vi anslutning via 
gemensamma molnbaserade plattformar, 
vilket också möjliggör service på distans 
och nya affärsmodeller som inte kräver 
investeringar i hårdvara.”

Under 2019 upplevde Cash Manage-
ment en nedgång i försäljning och 
marginaler. Vilka åtgärder kommer att 
vidtas för att säkerställa att affärsområ-
det fångar upp tillväxten på marknaden 
med förbättrade marginaler framöver?
”Vi är mitt i en omvandling av vår affärs-
modell, som har möjliggjorts av affärsom-
rådesstrukturen. Vi arbetar på flera nivåer 
för att komma tillbaka till lönsam tillväxt: 
nya partnerskap, en aggressiv marknads-
aktivitetsplan och en justering av den fasta 
kostnadsstrukturen, för att nämna några.”

Detta är en redigerad version av ett inlägg som ursprungligen publicerades på Gunnebos blogg.
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Affärsområde 

Integrated Security

Produkter och tjänster inom detta affärs-
område kan generellt delas in i följande 
områden:

• Integratörsverksamhet för elektro-
nisk säkerhet som omfattar lösningar för 
tillträdeskontroll, intrångsskydd och video-
övervakning. Verksamheten inom detta 
produktområde sker normalt i projektform 
och Gunnebo säljer, installerar och servar 
produkter som köps via tredjepartsleveran-
törer inom ramen för dessa projekt. 

Denna verksamhet bedrivs under varu-
märket Gunnebo.

• Elektroniska varularm och stöld-
skydd som omfattar stöldskyddssystem för 
detaljhandeln och modebranschen. Erbju-
dandet omfattar försäljning av tredjeparts-
produkter samt egenutvecklade produkter 
under varumärket Gateway. 

Erbjudandet paketeras även som stöld-
skyddslösningar, som även omfattar system 
för internvideoövervakning och tillträdeskon-
troll, och säljs under varumärket Gunnebo.

• Projekt inom brandsäkerhet inkluderar 
stora projekt för att integrera brandsäker-
hetssystem på större anläggningar. Detta 
erbjudande säljs under varumärket Gunnebo. 

Brandsäkerhet avser även försäljning av 
brandposter, brandsläckare, skyddspaneler 
och flexibla sprinklerrör. Brandsäkerhet säljs 
under varumärket Minimax i Indien.

• Gunnebo Business Solutions är koncer-
nens gemensamma plattform för mjukvaru-
lösningar som utvecklas inom affärsområde-
na Entrance Control, Safe Storage och Cash 
Management. Den gemensamma plattfor-

Integrated Security består av ett antal lokala affärer, vart och ett med sina 
egna marknadsvillkor och sin egen strategiska inriktning. 

men gör det möjligt för Gunnebo att erbjuda 
”software as a service”-lösningar, samt även 
på sikt möjliggöra nya affärsmodeller så som 
prenumerationstjänster som product-as-a- 
service. Denna utveckling är kunddriven och 
är kärnan i flera av de pågående innovations-
projekten. 

• Gunnebo Retail Solutions är en palett 
av mjukvarutjänster riktade till detaljhandeln 
med fokus på digital butiksdrift. Lösningen 
är framtagen för att möta utvecklingen där 
shopping handlar om enkelhet, bekvämlighet 
och flexibilitet. Detta skapar ett behov för 
butikerna att bli ännu mer effektiva, ett sätt 
att göra det på är genom digitalisering.

Gunnebo Retail Solutions gör det möjligt 
för fysiska butiker att förbli konkurrenskraf-
tiga genom att digitalisera driften och på så 
sätt ha ett optimerat flöde i butiken. Lösningen 
gör det möjligt att förbättra effektiviteten  
genom att optimera befintliga och nya pro-
cesser då alla butikens system kan hanteras 
och monitoreras i en och samma applikation.

Erbjudandet ses som ett start-up inom 
Gunnebo och har under året fått sina första 
betalande kunder. 

Marknadsstruktur

Gunnebo uppskattar att det totala mark-
nadsvärdet för Integrated Security är över 
400 miljarder kronor. Den årliga marknads-
tillväxten under 2019 är enligt koncernens 
bedömning 3 procent och Gunnebo bedö-
mer sig ha en begränsad marknadsandel 
på under 1 procent globalt, men en starkare 
position i vissa geografiska områden. 

Strategisk översyn

Under 2019 har Gunnebo gjort en strategisk 
översyn av verksamheterna inom affärsom-
rådet där produkt- och kundsynergier med 
andra affärsområden har identifierats. Det 
innebär att ungefär 20 procent av verksam-
heten kommer att integreras i Safe Storage 
och Entrance Control från 2020. Samtidigt 
byter affärsområdet namn till Other Business, 
vilket bättre speglar affärsområdets diversi-
fierade verksamhet. Den nya rapporterings-
strukturen och historiska nyckeltal kommer 
att presenteras under första kvartalet 2020. 
Den strategiska översynen av de kvarva-
rande verksamheterna i Other Business 
fortsätter.

Resultat 2019

Integrated Security lämnar ett svagt 2019 
bakom sig med 6 procents nedgång i net-
toomsättningen, justerat för valutakurseffek-
ter. Lönsamheten förbättrades under året 
men är inte på en tillfredsställande nivå. 
En strategisk översyn av affärsområdet har 
identifierat synergier kring kunder och erbju-
dande med andra affärsområden. Som en 
konsekvens av den strategiska översynen har 
jämförelsestörande poster och nedskrivning-
ar gjorts om –56 Mkr i fjärde kvartalet. 

För helåret uppgick EBITA till 17 Mkr (1), 
vilket gav en EBITA-marginal om 1,5 procent 
(0,1). EBITA-förbättringen för helåret är ett 
resultat av pågående kostnadsbesparingsåt-
gärder som görs i syfte att förbättra lönsam-
heten i de lokala verksamheterna. 
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Strategi och mål. Strategin för varje enskild verksamhet inom 

Integrated Security är att optimera kunderbjudandet inom 

respektive affär, med det gemensamma målet att uppnå 

koncernens mål för lönsamhet och tillväxt.

Produkterbjudande: Elektronisk säkerhet, brandsäkerhet, stöldskydd och koncerngemensama digitala plattformar

1,5%–6%
EMEA 39%

AsiaPacific 21%
Americas 40%1 099 Mkr

2019 2018

Nettoomsättning, Mkr  1 099 1 164 

Försäljningstillväxt, % –6  –5 

EBITA, Mkr 17 1

EBITA, % 1,5 0,1 

 

Integrated Security i siffror 

Andel av koncernen

Marknadsstruktur

<1%3%
Marknadsandel, 2018Marknadstillväxt, 2018Marknadsvärde, 2018

400 Mdkr  

Varumärken

Tillverkningsenheter 
Halol (IN), Cincinnatti (US) 

4%20%

Nyckeltal

EBITAmarginal Försäljning per regionFörsäljningstillväxt Nettoomsättning

EBITA Nettoomsättning



28   

Gunnebo Årsredovisning 2019 / Erbjudande

Bakgrund

RD, som etablerades i november 2011 ge
nom fusionen mellan Raia S.A. och  Drogasil 
S.A., är Brasiliens ledande apoteks kedja 
med mer än 2 000 butiker i 23 delstater. Den 
är också ledande när det gäller intäkter och 
har en integrerad portfölj av tillgångar foku
serade på hälsa och välbefinnande.

Växa tillsammans med Gunnebo

Partnerskapet med Gunnebo inleddes 2011 
och har gradvis utvecklats. Med en bas på 
30,6 miljoner aktiva kunder har företaget 
strävat efter att förbättra kundupplevelsen 
i butiken. 

RaiaDrogasils butiker har fått en moder
nare design och produktmixen har utökats 
med 14 000 varor för att tillgodose föränd
rade önskemål från konsumenterna.

Inga kompromisser med säkerheten

Under alla dessa förändringar har Raia
Drogasil prioriterat säkerhet och arbetat 
med Gunnebo för att minimera stölder.

Efter nio år med stöldskydd i butikerna, 
som har utvidgats i takt med företagets 
expansion över hela landet och omfattas av 
ett underhållskontrakt som hanteras genom 
en kundanpassad webbportal, tar partner
skapet mellan Gunnebo och RaiaDrogasil 
nästa steg vad gäller säkerhet. Under 2019 
har Gunnebo utvecklat hela lösningar vad 
gäller infrastruktur och teknik för tre re
ferensbutiker för stöldskydd i São Paulo, 
där det förutom antenner och larmbrickor 
finns larm, system för videoanalys (CCTV 
och Gatecash), personräknare och kö
hanteringssystem. Dessutom har Gunnebo 
levererat en annonslösning som är inte

grerad i CCTVsystemet för att stimulera 
försäljningen.

Att vinna striden mot butikssvinnet 

Syftet med projektet är att hjälpa butiks
chefer att minska svinnet ytterligare genom 
bättre administration med mer teknik. 

Gunnebos antenner och larmetiketter 
finns i 98 procent av de mer än 2 000 
butikerna i landet. 47 procent av dessa 
butiker finns i São Paulo. Enligt företaget 
har butikssvinnet under de senaste 6 åren 
minskat med cirka 10 procent per år med 
det nya arbetssättet (procedurer och pro
cesser), personalen (utbildning och kultur) 
och tekniken (utrustning och mjukvara).

Helhetslösning för stöldskydd  
minskar svinnet
 
// RD, apotekskedja i Brasilien  

Kundcase
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Det ökande hot som terrorismen utgör är 
en utmaning över hela världen. Under 2019 
hade Gunnebo ett nära samarbete med det 
spanska inrikesdepartementet för att han
tera landets gränskontroller.

Det spanska inrikesdepartementet an
svarar för den nationella säkerheten och 
måste därför veta vilka som kommer in 
i landet. När regeringen identifierade ett 
behov av att stärka gränssäkerheten kunde 
Gunnebo hjälpa till.

Departementet letade specifikt efter 
teknik för att identifiera svartlistade perso
ner och hålla koll på antalet personer från 
länder utanför EU som kommer in i Spanien 
samt antalet personer som lämnar Spanien 
för att resa till länder utanför EU.

Gunnebo levererade ett Integrated 
Securityprojekt för övervakning av sex 
övergångar vid den södra gränsen genom 
att utrusta området med 35 kameror för 
ansiktsigenkänning anslutna till en mjuk

varuplattform för videoanalys.
Som ett resultat av detta kan depar

tementet nu omedelbart slå larm om en 
person som anses vara ett hot försöker 
komma in i landet. Tekniken för ansikts
igenkänning gör det också möjligt för dem 
att dagligen jämföra dem som har rest in i 
landet med dem som har lämnat det. Detta 
för att fastställa vilka människor som fort
farande befinner sig på spansk mark.

Kundcase

Gränskontroll är avgörande för nationell säkerhet
// Spanska inrikesdepartementet 

Stefan Syrén, SVP Integrated Security: År 2019 uppnådde inte 

Integrated Security koncernens mål för tillväxt och lönsamhet. 

Vad säkerställer att affärsområdet utvecklas i rätt riktning 2020?

Integrated Security är en portfölj bestå-
ende av olika fristående verksamheter. 
Vissa presterar i linje med eller överträf-
far koncernens mål för tillväxt och lön-
samhet, andra gör det inte. Vi granskar 
för närvarande dessa olika verksamhe-
ter för att definiera strategin för var och 
en av dem framöver. Det står redan nu 
klart att ungefär 20 procent av enhetens 

verksamheter har synergier med övriga 
affärsområden i koncernen och kommer 
att integreras med Entrance Control 
och Safe Storage under första kvartalet 
2020. Med denna förändring kommer 
enheten att byta namn till Other Busi-
ness och den strategiska översynen av 
kvarvarande verksamheter kommer att 
fortsätta med ökat fokus.
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Riskhantering

Koncernen har verksamhet på mer än 20 
marknader och försäljning på ytterligare 100 
marknader genom partnerskap och tillverk
ningsverksamhet vid nio produktionsanlägg
ningar på nio marknader. Gunnebo har en 
relativt bred kundbas som agerar inom olika 
marknadssegment, nischer och geografiska 
områden. 

Koncernens verksamhet är diversifierad, 
vilket ger Gunnebo en underliggande risk
spridning. 

Under 2019 har koncernledningen revide
rat sin syn på koncernens viktigaste risker. 
Resultatet presenteras i risktabellen på 
 sidorna 31–32.

Riskhantering och övervakning

Riskhanteringen inom koncernen utgör en 
viktig del av styrningen och kontrollen av 
koncernens verksamhet. Den syftar till att 
identifiera, utvärdera och hantera risker och 
därigenom mildra eller övervaka  potentiella 
negativa effekter. Ledningsgrupperna i 
Gunnebos affärsområden är ytterst ansva
riga för att identifiera, bedöma och hantera 
risker inom sitt ansvarsområde. De olika 
ledningsgrupperna har stöd av resurser inom 
centrala koncernfunktioner och ska följa kon
cernövergripande policyer, principer, riktlinjer 
och instruktioner.

Koncernens riskhantering följs systema
tiskt upp av koncernledningen, bland annat 
via ett system med uppföljningsmöten och 
kvartalsvisa Business Boards. Här beskriver 
affärsområdenas ledningsgrupper utveck
lingen liksom de risker och riskbegränsande 
åtgärder som identifierats inom deras res
pektive enheter. Ytterligare kontroll uppnås 
genom att representanter från koncern
ledningen och andra ledande befattnings
havare utgör de interna bolagsstyrelserna. 
Vd rapporterar löpande till styrelsen om 
utvecklingen av de risker som identifierats 
som betydande för koncernen. Styrelsen för 
Gunnebo AB har det övergripande ansvaret 
för koncernens riskhantering samt för beslut 
gällande koncernens strategiska inriktning.

De största riskerna

Gunnebo har valt att gruppera riskerna i  
tre områden:
•  Risker relaterade till branschen och 

 verksamheten
• Legala risker
• Finansiella risker 

Risker relaterade till branschen och 
verksamheten
Risker relaterade till branschen är starkt 
kopplade till Gunnebos beroende av externa 
faktorer såsom efterfrågan och marknadsför
hållanden samt branschrisker i form av tek
niska förändringar och regelförändringar.

Operativa risker är risker som är direkt 
kopplade till den operativa verksamheten, 
från produktutveckling till tillgång till råvaror 
samt leverantörer. Hit hör även risker fören
ade med koncernens egen tillverkning och 
hållbarhet såväl som risken att produkter, 
mjukvara, service och leveranser inte upp
fyller den standard som krävs. Andra opera
tiva risker är risker relaterade till ITlösningar, 
kundkrediter och motpartsrisker.

Legala risker
Legala risker är risker som kommer sig av att 
Gunnebo bedriver en global verksamhet som 
omfattas av lagar, förordningar och regler 
som gäller till exempel miljö, arbetsmiljö, han
delsbegränsningar, konkurrensbegränsande 
bestämmelser och valutaregler.

Finansiella risker
Koncernens finansiella verksamhet bedrivs i 
enlighet med en av styrelsen fastställd finans
policy som reglerar hur de finansiella riskerna 
ska hanteras och inom vilka ramar Gunnebo 
Treasury och Gunnebos dotterbolag får 
agera.

Läs mer om Gunnebos finansiella riskhantering 
på sidan 75, not 20.

Försäkringsbara risker

Gunnebo har ett försäkringsprogram som 
gäller hela koncernen och som skyddar dess 
försäkringsbara tillgångar och verksamhet. 
Programmet omfattar egendoms och av
brottsförsäkring, allmänt ansvar och produkt
ansvar, transportförsäkring, reseförsäkring, 
försäkring mot brott samt skadeståndskrav 
mot styrelsen och ledande befattningshavare 
och anställningsrelaterat ansvar. I anslutning 
till försäkringsprogrammet har man infört 
ett program för att identifiera och utvärdera 
risker vid koncernens tillverkningsenheter 
samt eventuella finansiella konsekvenser. 
Programmet innefattar både egenkontroller 
och regelbundna inspektioner. Resultatet av 
översynen summeras i ett poängsystem för 
riskexponering vid varje anläggning, vilket gör 
det möjligt för ledningen att kontrollera ris
kerna, bedöma behovet av riskbegränsande 
åtgärder och besluta om prioriteringar.

Krishantering 

Gunnebo strävar efter att ha en flexibel struk
tur för krishantering som kan svara på alla 
typer av kriser snabbt, beslutsamt och på ett 
samordnat sätt. 

Därför har varje lokal marknad och större 
anläggning ett krishanteringsteam bestående 
av General Manager/landschef/fabrikschef 
och en utsedd krishanteringschef. Om och 
när en kris inträffar ska General Manager/
landschefen/fabrikschefen utöka krishante
ringsgruppen med HRchefen och chefen 
för kommunikation/marknadsföring där så är 
tillämpligt.

Krishanteringsteamet på koncernnivå, 
bestående av SVP Human Resources & 
Sustainability (krishanterare), CFO (biträdan
de krishanterare) och Direktören för investe
rarrelationer har ansvaret för att säkerställa 
att relevanta medarbetare inom Gunnebo 
har nödvändig kunskap och kapacitet för 
att hantera incidenter. Vid en större incident, 
som kan anses påverka koncernen som 
helhet, informeras koncernens krishante
ringsteam, inklusive styrelsen, och bedömer 
hur händelsen ska hanteras.

Att identifiera, utvärdera, hantera och övervaka risker spelar en central roll i styrning

en och kontrollen av Gunnebos affärsverksamhet. I och med övergången till affärs

områdesstrukturen där affärsområdena är relativt oberoende gentemot moderbolaget 

och varandra har koncernen ökat sitt fokus på riskhantering under året.
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Risk Beskrivning Typ av risk Kommentar

Risker kopplade 
till förändrade 
marknadsförhål
landen, förändrat 
konjunkturläge 
och förändring
ar i kundernas 
 beteende

Förändrade marknadsförhållanden och 
trender till följd av till exempel förändrade yttre 
omständigheter och säkerhetsförhållanden, 
en svagare konjunktur, förändrade politiska 
prioriteringar, ny lagstiftning samt teknisk 
utveckling och digitalisering har alla en inverkan 
på efterfrågan på Gunnebos produkter, tjänster 
och mjukvara.

Bransch och 
verksamhet

Koncernens relativt breda produktutbud och 
kundbas samt dess globala marknadstäckning 
med försäljning och tillverkning i ett stort antal 
länder medför en betydande riskspridning. 
Därigenom begränsas effekten av förändringar 
i efterfrågan från en viss kund, bransch, region 
eller ett visst land.  

Risker kopplade 
till produktut
veckling och 
andra konkurrens
faktorer

För att kunna konkurrera effektivt måste 
Gunnebo implementera ny teknik och 
regelbundet anpassa och uppdatera sina 
produkter, tjänster, mjukvarulösningar och 
affärsmodeller till rådande tekniska och digitala 
förhållanden och trender.

Bransch och 
verksamhet

Gunnebo håller sig uppdaterad om 
utvecklingen av nya standarder och 
deras påverkan. Koncernen har fastställt 
en produktutvecklingsprocess med 
olika avstämnings och valideringssteg. 
Fastställandet av specifikationer omfattar hela 
produktens livscykel, inklusive lansering och 
utfasning.

Compliance/efter
levnad

Gunnebos verksamhet på den globala 
säkerhetsmarknaden och dess geografiska 
spridning utsätter Gunnebo för risker kopplade 
till hållbarhetsfaktorer såsom mänskliga 
rättigheter, anställningsvillkor och korruption.

Legal Koncernen har antagit en uppförandekod 
samt policyer och riktlinjer för efterlevnad av 
lagar som är tillämpliga på vissa områden. 
Efterlevnadsrisker hanteras med operativa 
affärsbeslut. Alla medarbetare på alla nivåer i 
alla delar av koncernens verksamhet ska följa 
de regler och bestämmelser som det beslutas 
om. Compliancerisker övervakas genom 
regelbundna riskseminarier.

Risker kopplade 
till avbrott och 
störningar vid 
koncernens till
verkningsenheter

Dessa risker omfattar bland annat extrema 
väderförhållanden och naturkatastrofer, 
brand, stöld, systemfel, mekaniska fel eller 
utrustningshaverier och liknande risker.
Det finns också en risk att Gunnebo i framtiden 
inte kommer att kunna bygga nya anläggningar 
eller göra investeringar i befintliga anläggningar 
på gynnsamma villkor, eller att Gunnebo inte 
kommer att kunna effektivisera produktionen.

Bransch och 
verksamhet

Tillverkningsenheterna omfattas av ett 
revisionsprogram som leds av koncernens 
försäkringsbolag. Försäkringsbolaget granskar 
regelbundet de risker som är förknippade 
med varje enskild anläggning och tar utifrån 
dessa fram handlingsplaner för att minska 
dem. Därför har Gunnebo implementerat en 
process för krishantering, liksom en lokal 
affärskontinuitetsplan. På så vis vet koncernen 
hur den ska agera om en större oplanerad 
händelse skulle inträffa.

Projektrisker och 
kontrakts 
relaterade risker

Gunnebos affärsverksamhet bedrivs dels 
genom försäljning av fasta kvantiteter till ett 
fast pris, dels genom projekt som sträcker sig 
över flera år där kontraktssumman kan vara 
betydande och där integration, anpassning 
och service är väsentliga delar av projektet. 
Långa och ibland komplexa projekt utsätter 
Gunnebo för risker och ställer stora krav på 
projektplanering, kontroll och övervakning, för 
att säkerställa att förpliktelser och bedömningar 
avseende projektets kostnader och intäkter ger 
en tillfredsställande grund för rapportering av 
intäkter, kostnader och lönsamhet.

Bransch och 
verksamhet

Införandet av affärsområdesstrukturen 
säkerställer att utveckling, tillverkning, 
försäljning, service och backoffice helt 
och hållet anpassas till varandra, vilket gör 
Gunnebo mer integrerat och förberett på att 
driva komplexa projekt på ett kostnadseffektivt, 
smidigt och transparent sätt. Koncernens 
auktorisationsmatris säkerställer en 
övergripande styrning.

Gunnebo-koncernens största risker
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Gunnebo-koncernens största risker (forts.)

Risk Beskrivning Typ av risk Kommentar

Risker kopplade 
till juridiska och 
administrativa 
förfaranden

Ibland blir Gunnebo involverade i civilrättsliga, 
arbetsmiljörelaterade och administrativa 
förfaranden som uppstår inom ramen för den 
dagliga verksamheten. Det kan vara svårt 
att förutse risken, eller det möjliga utfallet, av 
rättsliga förfaranden, tvister och ärenden.

Legal Gunnebo har en väletablerad process för att 
identifiera, eskalera och övervaka rättsliga och 
administrativa förfaranden i syfte att spåra och 
åtgärda dessa risker. 

Risker kopplade 
till finansierings
avtal

Gunnebos grundfinansiering innehåller 
finansiella åtaganden enligt vilka  Gunnebo 
är skyldigt att leva upp till vissa finansiella 
nyckeltal under avtalets giltighetstid, till exempel 
kan en covenant vara kopplad till Gunnebos 
skuldsättning. Om Gunnebo inte kan uppfylla 
dessa åtaganden i sina finansieringsavtal kan 
lånen sägas upp och behöva återbetalas enligt 
villkoren i finansieringsavtalen.

Finansiell Gunnebo har en nära relation till sina 
huvudbanker och tillhandahåller regelbundet 
strategiska och operativa uppdateringar 
inklusive diskussioner och överenskommelser 
om finansieringskonsekvenser. Gunnebo 
arbetar med att genomföra sina strategier 
och de konsekvenser de får för lönsamheten. 
Prioriteringar görs och åtgärder vidtas och 
följs upp för att säkerställa att framstegen följer 
planen. Nettolåneskuld/EBITDA är ett av de 
finansiella strategiska målen. Det övervakas 
noga, prognostiseras och blir föremål för 
eventuella åtgärder.

Ökade priser eller 
brist på viktiga 
råvaror och kom
ponenter

Gunnebo använder ett antal olika råvaror 
och komponenter i sin tillverkning och är 
därmed exponerat för risker förknippade med 
prisstrukturen för och tillgången på råvaror och 
komponenter som är nödvändiga för Gunnebos 
produktion. Tullavgifter och andra åtgärder som 
begränsar handeln med råvaror som Gunnebo 
använder i sin produktion, eller komponenter 
som ingår i Gunnebos produkter, kan också 
öka  Gunnebos produktionskostnader.

Bransch och 
verksamhet

Planering av produktionsvolymer, produktivitet 
och proaktiv inköpsplanering kopplad till 
detta, följt av en strategi för kompletterande 
inköpskanaler, möjliggör en viss flexibilitet vad 
gäller tillverkningskostnader. Klausuler om 
tilläggsavgifter ingår i viktiga kundavtal.

Risker i samband 
med fusioner, 
förvärv och avytt
ringar

Det finns en risk att Gunnebo inte kommer att 
kunna genomföra strategiska samgåenden och 
förvärv på grund av till exempel konkurrens från 
andra köpare eller ökad skuldsättning. 
Samgåenden och förvärv ger också upphov 
till risker kopplade till integrationen av nya 
företag och medarbetare. I samband med 
samgåenden och förvärv är det viktigt 
att behålla nyckelpersoner och ha en väl 
fungerande och effektiv integrationsprocess.

Bransch och 
verksamhet

Genom en väldefinierad förvärvsstrategi 
och målutvärdering samt fastställda planer 
för integration som stöds av koncernens 
vägledning för M&Aprocesser, kan denna risk 
minska.

IT och informa
tionshanterings
risker

Gunnebo är beroende av en väl fungerande 
ITinfrastruktur för att kunna tillverka, utveckla 
och sälja sina produkter, tjänster och 
mjukvarulösningar. Detta gör att Gunnebo 
exponeras för risker kopplade till avbrott 
och störningar i sin ITinfrastruktur, som kan 
orsakas av bland annat datavirus, strömavbrott, 
mänskliga eller tekniska fel, sabotage, väder 
och naturrelaterade händelser eller problem 
på grund av bristande skötsel och underhåll. 
ITattacker, fel och skador på ITsystem eller 
driftsstörningar kan leda till tillverkningsstopp.

Bransch och 
verksamhet

Gunnebos ITdrift omfattas av standarderna 
ISO 27K och ISO 20K, i linje med koncernens 
ITpolicy.
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Känslighetsanalys

Resultatet påverkas av förändringar i vissa för koncernen viktiga faktorer, 

enligt nedan. Beräkningen är gjord med utgångspunkt från koncernens 

struktur vid årets slut och med utgångspunkt från att alla andra faktorer 

förblir oförändrade.

Kostnader

Den årliga kostnaden för stålbaserade 
produkter står för cirka 410 Mkr. En ökning 
med 10 procent i kostnaden för dessa 
produkter minskar rörelseresultatet med 
cirka 41 Mkr. En ökning av löner (inklusive 
sociala avgifter) med 1 procent minskar 
rörelseresultatet med cirka 16 Mkr. En 
ränteökning med 1 procent ökar koncern
ens årliga räntekostnad med cirka 18 Mkr 
baserat på nuvarande position. Koncernen 
hade en nettolåneskuld inklusive pensions
förpliktelser om 1 761 Mkr vid årets utgång.

Valutaeffekter

Huvuddelen av Gunnebos rörelseresultat 
genereras utanför Sverige, och koncernen 
har intäkter och inköpskostnader i ett flertal 
valutor, vilket innebär att koncernen är expo
nerad för valutarisker.

Läs mer om finansiell riskhantering och 
finansiella instrument, not 20 sidan 75.

Rörelsekostnader fördelade  
på kostnadsslag, 5 244 Mkr

 Materialkostnader, 44%
 Ersättningar till anställda, 30%
  Inhyrd personal och  

underleverantörer, 4%
  Fordons- och resekostnader, 4% 
 Avskrivningar, 4% 
  Transportkostnader, 3%
  Övriga kostnader, 11% 

Förändring Effekt

Försäljningspriser En höjning av försäljningspriset med 1 procent påverkar intäkterna och rörelseresultatet med cirka 55 Mkr.

Lönekostnader En ökning av lönekostnaderna inklusive sociala avgifter med 1 procent påverkar rörelseresultatet med cirka 16 Mkr.

Stålpriser En allmän höjning av stålpriserna med 10 procent ger en negativ resultatpåverkan om cirka 41 Mkr för de därpå följande 12 
månaderna.

Valutor En försvagning av värdet på den svenska kronan med 10 procent påverkar resultatet före skatt positivt med sammanlagt cirka 24 Mkr. 
Därav hänförs 11 Mkr till den nettoberäknade transaktionsexponeringen, 
terminssäkringar obeaktat. Resterande är hänförliga till 
omräkningsexponeringen.

Räntekostnader Baserat på låneskulden och räntebindningstiden i koncernens totala 
låneportfölj vid årsskiftet skulle en samtidig ökning med 1 procentenhet i  
Gunnebos samtliga lånevalutor

påverka resultatet negativt med cirka 18 Mkr, efter räntesäkring, för de 
därpå följande 12 månaderna.
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Koncernens bolagsstyrning är, utöver vad som följer av svensk lag, 
baserad på Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), NASDAQ Stock-
holms Regelverk för emittenter och Aktiemarknadsnämndens utta-
landen om vad som är god sed på den svenska aktiemarknaden.

Denna rapport sammanfattar hur bolagsstyrningen är organise-
rad och hur den har bedrivits och utvecklats inom koncernen under 
verksamhetsåret 2019. Gunnebo följer Kodens regler och redovisar 
nedan förklaringar i de fall Gunnebo avvikit från Kodens regler under 
2019.

Styrning och ansvarsfördelning

En bolagsstyrning som är utformad och anpassad efter koncernens 
verksamhet är väsentlig för affärsmässiga framgångar och ökad lön-
samhet. Gunnebos bolagsstyrning handlar om tydlig ansvarsfördel-
ning och en effektiv styrning och kontroll av koncernens verksamhet. 
Detta säkerställer att koncernen lever upp till sina åtaganden gent-
emot aktieägare, kunder, medarbetare och leverantörer och andra 
intressenter, samt att verksamheten följer uppsatta mål, tillämplig 
lagstiftning och övriga regelverk samt interna policies och riktlinjer.

Styrning, ledning, kontroll och ansvarsfördelning i Gunnebo har 
under 2019 främst utövats av:
• Aktieägarna
• Styrelsen
• Verkställande direktören
• Koncernledningen
• Ledningar för affärsområden och regioner
• Koncernens stabsfunktioner

Aktieägare

Aktieägarnas inflytande utövas vid årsstämman och, i förekommande 
fall, vid extra bolagsstämma, vilka är Gunnebos högsta beslutande 
organ. Alla aktieägare som är registrerade i utskrift av aktieboken 
viss tid före stämman och som har anmält sitt deltagande till stäm-
man inom i kallelsen angiven tid har rätt att delta på stämman med 
full rösträtt. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara person-
ligen kan företrädas genom ombud. Den aktieägare som vill ha ett 
ärende behandlat på bolagsstämma ska lämna ett skriftligt förslag 
därom till styrelsen inom sådan tid att förslaget kan upptas i kallelsen 
till stämman.

Bolagsstyrning
Gunnebo AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ 
Stockholm, Mid Cap. Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

Årsstämman 2019

Årsstämman 2019 hölls den 11 april i Stenhammarsalen, Konserthu-
set i Göteborg. Vid stämman deltog 89 aktieägare, vilka tillsammans 
representerade 64 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Till 
stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Martin Svalstedt.  
Samtliga styrelseledamöter valda av stämman var närvarande för-
utom Anna Borg Sæther.

Protokollet från årsstämman återfinns på Gunnebos webbplats, 
www.gunnebogroup.com. Stämman fattade bland annat beslut om:
•  Fastställande av de i årsredovisningen intagna resultat - och balans-

räkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 
2018,

•  Utdelning i enlighet med styrelsens förslag om 0,50 kr per aktie för 
räkenskapsåret 2018,

•  Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och Vd avse-
ende räkenskapsåret 2018,

•  Omval av samtliga styrelseledamöter samt av styrelsens ordfö-
rande Martin Svalstedt,

•  Fastställande av ersättning till styrelsen och revisor,
•  Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
•  Val av Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av års-

stämman 2020,
•  Bemyndigande för styrelsen att i samband med företagsförvärv, 

vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, 
besluta om emission av aktier, med eller utan avvikelse från aktie-
ägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift 
om apport eller kvittning, dock högst aktier motsvarande 10 pro-
cent av det totala antalet aktier i bolaget,

•  Införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram.

Extra bolagsstämman 2019

En extra bolagsstämma hölls den 26 augusti på Västsvenska Han-
delskammaren i Göteborg. Vid stämman deltog 50 aktieägare, vilka 
tillsammans representerade 62 procent av antalet aktier och röster 
i bolaget. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande 
Martin Svalstedt.

Den extra bolagstämman fastställde styrelsens beslut om en 
nyemission av stamaktier.
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Översikt över bolagsstyrningen i Gunnebo 2019

Viktiga externa regelverk

Svensk aktiebolagslag och  
årsredovisningslag

NASDAQ Stockholms 
Regelverk för emittenter

Svensk kod för bolagsstyrning

Viktiga interna styrdokument  

Bolagsordning

Instruktioner och arbetsordningar (styrelse,  
Verkställande direktör och styrelseutskott)

Policies och riktlinjer

Koncernens uppförandekod

Aktieägare

Styrelse

Verkställande direktör 
och koncernledning

Ledningsgrupper för affärsområden och regioner

Operativa ledningar

Valberedning

Koncernstaber

Externrevisorer 
Ersättningsutskott 
Revisionsutskott

Nyemissionen tillförde cirka 360 Mkr till balansräkningen före 
avdrag för emissionskostnader. Nettoemissionslikviden har primärt 
använts till att minska den tillfälligt utökade bruttoskuldsättningen i 
samband med förvärvet av Cominfo a.s.. Köpeskillingen för förvär-
vet uppgick till 258 Mkr. Återstoden av nettoemissionslikviden har 
använts till att öka Gunnebos finansiella handlingsutrymme genom 
att ytterligare minska koncernens bruttoskuldsättning. Detta möjlig-
gör för Gunnebo att ta tillvara på marknadsmöjligheter och realisera 
koncernens strategi för lönsam tillväxt.

Årsstämman 2020

Nästa årsstämma för aktieägare i Gunnebo AB (publ) kommer att 
hållas på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg tisdag den 21 april. Mer 
information om årsstämman finns på sidan 92 i denna årsredovisning 
samt på www.gunnebogroup.com.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till 
beslut avseende bland annat stämmoordföranden, styrelseledamöter 
(antal, namn och styrelseordförande), styrelsearvoden, ersättning för 
utskottsarbete, revisionsarvode, samt, i förekommande fall, val av 
revisor.

Vid årsstämman 2017 beslutades att Gunnebos valberedning tills 
vidare ska bestå av styrelsens ordförande jämte en representant 
för vardera av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i 
augusti varje år. Det innebär att följande ägarrepresentanter bildar 
valberedning inför årsstämman 2020: Dan Sten Olsson (utsedd av 
Stena Adactum), Mikael Jönsson (utsedd av Vätterledens  Invest), 
 Ricard Wennerklint (utsedd av If Skadeförsäkring) och Martin 
 Svalstedt, styrelsens ordförande och sammankallande. Ordförande  
i valberedningen är Dan Sten Olsson. 
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JANDEC

O
KT

SE
P

April
SM: Förvärv och finansieringsförslag, rap-
port från styrelsens utskott; rapport från 
Vd; genomgång av finansiellt resultat och 
ställning; uppdatering om förvärv, avyttringar 
och strategi; affärsuppdatering från Cash 
Management och Safe Storage.
SM: Konstituerande möte.
SM: Rapport från styrelsens utskott; genom-
gång av det första kvartalets finansiella re-
sultat; delårsrapport för det första kvartalet; 
förvärv och nyemission.
RU: Genomgång av revisionsutskottets ar-
betsordning, rapport om det första kvartalets 
finansiella resultat och ställning, delårsrap-
port för det första kvartalet, årets plan för 
revision och internkontroll, nya redovisnings-
principer; efterlevnad av finanspolicyn.

Mars
SM: Kallelse och förslag till årsstämman.

Januari
EU: 2019 LTIP mål godkända.

Juni
SM: Förvärv, nyemission och finansierings-
konsekvenser.
EU: Bonus 2019 H1 och H2 uppföljning och 
godkännande.

Juli
SM: Genomgång av koncernens och af-
färsområdenas strategier.
SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport 
från Vd, genomgång av det andra kvartalets 
finansiella resultat och ställning, avyttring, 
delårsrapport för det andra kvartalet.
SM: Vd-byte; delårsrapport för det andra 
kvartalet.
SM: Nyemissionsbeslut, tillkännagivande 
och extra bolagsstämma.
RU: Genomgång av andra kvartalets 
finansiella rappor tering, inklusive avvecklad 
verksamhet, andra kvartalets delårsrapport 
enligt den nya utformningen, revisorernas 
plan och arvoden, översikt över legala 
processer och krav.

Februari 
SM: Rapport från styrelsens utskott; rapport 
från Vd; rapport för det fjärde kvartalet och 
helårets finansiella resultat och ställning; 
revisorernas avrapportering; förslag till utdel-
ning; uppdatering om förvärv, avyttringar, 
finansieringsfrågeställningar samt strategi.
RU: Genomgång av det fjärde kvartalet 
samt helårets finansiella resultat och ställ-
ning, revisionsavrapportering, delårsrap-
port för det fjärde kvartalet, översikt över 
legala processer och krav, årlig certifie-
ringsprocess, rekommendationer avseende 
revisionsbyrå, genomgång av Gunnebos 
projekt runt finansiella resultat.
RU: Genomgång av årsredovisningen för 
2018.
EU: 2019 LTIP potential för Vd godkänd.

SM = Styrelsemöte     

RU = Revisionsutskott

EU = Ersättningsutskott

JANDEC

O
K

T

FEB
M

A
R

NOV

A
P

R
M

AJ
JUN

SE
P

AUG

JUL

Styrelse- 
arbetet

December
SM: Rapport från styrelsens utskott; rap-
port från Vd; genomgång av det finansiella 
resultatet och planen för 2019; budget 
2020; investeringar; förvärv och avyttringar; 
utvärdering av styrelsens arbete.
RU: Avrapportering om revision och intern-
kontroll, genomgång av redovisning,  
värderingar och skatter. 
EU: Fortsatt arbete med LTIP 2020 och 
djuplodad genomgång av bolagets HR 
agenda. Godkännade av ny lön for 2020 för 
koncernledningens medlemmar.

November
SM: Rapport från styrelsens utskott; rapport 
från Vd; genomgång av det tredje kvartalets 
finansiella resultat; delårsrapport för det 
tredje kvartalet; uppdatering om strategi för 
Integrated Security; ny Vd och koncernchef.
RU: Genomgång av det tredje kvartalets 
resultat och ställning, delårsrapport för det 
tredje kvartalet, reviso rernas granskning av 
tredje kvartalet, genomgång av Treasury, 
försäkringar och finansiella risker, uppdate-
ring om redovisning, värderingar och skatt.
EU: Inriktning av bonusstrukturen för 2020. 
Inriktning av LTIP för 2020.

September
SM: Entrance Control besök och affärsupp-
datering; strategiuppdatgering och beslut.
SM: Tilldelning nya aktier i företrädes-
emissionen.
EU: Godkännnade av bonus H1 för kon-
cernledningen.

Augusti
SM: Villkor för nyemssionen, offentliggö-
rande.
SM: Godkännande av prospekt, offentlig-
görande.

Oktober
EU: Förslag till bonusstruktur för 2020,  
uppdatering om HR -agendan.
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Enligt valberedningens bedömning är samtliga dess ledamöter 
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Vidare bedöms Mikael Jönsson och Ricard Wennerklint vara 
oberoende i förhållande till bolagets röstmässigt störste ägare. Med 
avvikelse från punkt 2.4 (andra stycket) i Koden ingår i valberedning-
en två styrelseledamöter, vilka bedöms vara beroende i förhållande 
till bolagets större ägare. Anledningen till avvikelsen är att Mikael 
 Jönsson är den person inom Vätterledens Invest som har bäst kän-
nedom om bolaget och dess styrelse. Någon ersättning för arbete i 
valberedningen utgår inte från bolaget till medlemmarna. 

Valberedningen har fram till denna årsredovisnings framläggande 
haft tre möten. Kontakt med valberedningen sker genom e post till 
valberedningen@gunnebo.com, alternativt per post, attention: Valbe-
redningen. Se adress till Gunnebo AB på sidan 92.

Styrelse

Styrelsens övergripande uppdrag är att svara för bolagets organisa-
tion och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska 
vid genomförandet av sitt uppdrag tillvarata samtliga aktieägares 
intressen. Det är även styrelsens uppgift och ansvar att säkerställa 
en ändamålsenlig bolagsstyrning samt att tillse att denna bolagsstyr-
ningsrapport upprättas.

Av bolagsordningen följer att styrelsen ska bestå av lägst fem och 
högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Styrelseledamöterna 
väljs årligen på bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa bolags-
stämma.

Gunnebos styrelse bestod 2019 av sex ledamöter valda av stäm-
man. De anställda har dessutom rätt att utse två representanter och 
två suppleanter till styrelsen. Ingen av Gunnebos ledande befatt-
ningshavare ingår i styrelsen. Verkställande direktören samt koncer-
nens Ekonomi-  och finansdirektör deltar vid styrelsens sammanträ-
den, den senare även som sekreterare. 

Därutöver deltar andra ledande befattningshavare vid behov. 
Styrelsens arbete styrs huvudsakligen av Aktiebolagslagen, Koden 
och av styrelsens arbetsordning. Arbetsordningen fastställs årligen 
vid det konstituerande styrelsesammanträdet.

Av den nu gällande arbetsordningen följer att styrelsen ska ha 
minst sex ordinarie sammanträden mellan varje årsstämma, inklusive 
det konstituerande styrelsemötet. Av arbetsordningen framgår även 
arbets  och ansvarsfördelning mellan styrelsen, ordföranden, styrel-
sens utskott och Vd.

Styrelsens arbete under 2019

Styrelsen har under 2019, utöver det konstituerande sammanträdet, 
genomfört 16 sammanträden. Styrelsearbetet har skett enligt illustra-
tionen på sidan 36.

Styrelsens ordförande

Vid årsstämman 2019 omvaldes Martin Svalstedt till styrelsens ordfö-
rande. Det är styrelseordförandens ansvar att leda och fördela sty-
relsens arbete och att säkerställa att detta bedrivs på ett organiserat 
och effektivt sätt. Det innebär bland annat att säkerställa att styrel-
sen fullgör sina åligganden samt att följa verksamhetens utveckling 
och se till att styrelsen fortlöpande får den information som krävs för 
att styrelsearbetet ska kunna utövas med bibehållen kvalitet i enlig-
het med tillämpligt regelverk. Styrelseordföranden deltar inte i den 
operativa ledningen av bolaget.

Styrelseledamöternas oberoende

Enligt Koden ska majoriteten av de stämmovalda styrelseledamö-
terna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och 
minst två av dessa ledamöter ska även vara oberoende i förhållande 
till bolagets större aktieägare. Enskilda styrelseledamöters aktieinne-
hav, deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och 
bolagets större aktieägare samt övriga uppdrag i andra företag fram-
går av presentationen av styrelseledamöterna på sidorna 42–43.

Utvärdering av styrelsearbetet

Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en frågeenkät som 
besvaras av styrelsens ledamöter. Resultatet av denna utvärdering 
ligger till grund för att kontinuerligt förbättra styrelsearbetet i bolaget. 
Utvärderingen, som styrelsens ordförande ansvarar för, innefattar 
bland annat frågor kring styrelsens sammansättning, styrelsemöten, 
styrelsematerial, utskotten samt hur väl styrelsens ordförande och 
styrelsen i övrigt fullföljer sina huvuduppgifter enligt Koden. Resulta-
tet av utvärderingen har presenterats och diskuterats i styrelsen samt 
har av styrelsens ordförande redovisats för valberedningen. Utvärde-
ringen utgör underlag för valberedningen vad avser valberedningens 
olika förslag relaterade till styrelsen.

Styrelsens utskott

Styrelsen i Gunnebo har under 2019 haft två utskott: Ersättnings-
utskottet och Revisionsutskottet. Representanter till dessa utskott 
utses av styrelsen.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet är ett beredande organ i kontakten mellan styrel-
se och revisorer. Revisionsutskottet följer en skriftlig arbetsordning. 
Arbetsuppgifterna innefattar att:
•  Övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommen-

dationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,
•  Med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektivi-

teten i bolagets interna kontroll och riskhantering,
•  Hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och kon-

cernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens 
kvalitetskontroll av revisorn,

•  Granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet 
och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller 
bolaget andra tjänster än revision, och diskutera eventuella hot mot 
opartiskhet och självständighet samt övriga eventuella frågor med 
revisorn,

•  Biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut 
om revisorsval och arvodering av revisionen, varvid utskottet ska 
övervaka att revisorns mandattid inte överskrider tillämpliga reg-
ler, lämna en rekommendation avseende val av revisor samt inför 
nyval av revisor upphandla revision i enlighet med vad som anges 
i artikel 16 i Revisorsförordningen. Rekommendationen ska om 
det är fråga om nyval motiveras och innehålla minst två alternativa 
valmöjligheter och utskottet ska i sådana fall motivera vilken revisor 
det föredrar, och 

•  Säkerställa att koncernens niomånadersrapport och årsredovisning 
granskas av koncernens revisor.
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Efter det konstituerande styrelsesammanträdet 2019 har utskottet 
utgjorts av Eva Elmstedt (ordförande), Anna Borg Sæther och Mikael 
Jönsson. 

Samtliga medlemmar av revisionsutskottet är oberoende i förhål-
lande till bolaget och bolagsledningen och två ledamöter är även 
oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Under året har utskottet haft 6 möten och revisorerna har deltagit 
vid samtliga av dessa. Revisorerna har dessutom deltagit vid ett 
styrelsemöte för redovisning av sin revision och granskning av in-
ternkontroll. Revisorerna har träffat styrelsen utan att representanter 
för koncernen varit närvarande. Ärenden som behandlats i utskottet 
framgår av illustrationen på sidan 36. Medlemmarnas närvaro vid 
utskottsmöten redovisas i tabellen nedan.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet följer en skriftlig arbetsordning. Ersättningsut-
skottet har bland annat till uppgift att:
•  Lämna förslag till riktlinjer för ersättning till Verkställande direktören 

samt övriga ledande befattningshavare,
•  Följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för 

rörliga ersättningar för koncernledningen,
•  Följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättningar till 

ledande befattningshavare som årsstämman har beslutat om samt 
gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget,

•  Behandla strategiskt viktiga personalfrågor såsom ledarskapsut-
veckling och successionsfrågor,

•  Bereda andra frågor relaterade till anställningsförhållanden såsom 
allmänna principer för lönesättning, tjänstebilspolicy, uppförandekod 
och övriga frågor som styrelsen delegerar till utskottet.

Efter det konstituerande styrelsesammanträdet 2019 har utskottet 
utgjorts av Martin Svalstedt (ordförande), Mikael Jönsson och Göran 
Bille. Samtliga medlemmar av ersättningsutskottet är oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen och en ledamot är även 
oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Under året har 
utskottet haft 9 möten vid vilka bland annat frågor kring långsiktigt 
incitamentsprogram, bonusmodell, bonusutfall och riktlinjer för ersätt-
ning till ledande befattningshavare diskuterats. Medlemmarnas när-
varo vid utskottsmöten redovisas i tabellen nedan.

Revisor

Gunnebos revisor väljs av bolagsstämman. Revisorn granskar års-
redovisning, redovisning och bokföring, koncernredovisning samt 
styrelsens och Verkställande direktörens förvaltning i enlighet med 
god revisionssed. 

Revisorn lämnar efter varje räkenskapsår en revisionsberättelse 
för moderbolaget och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman 
samt avger en kompletterande rapport till revisionsutskottet enligt 
Revisorsförordningen.

Vid årsstämman 2019 valdes det registrerade revisionsbolaget 
Deloitte AB till revisor med Hans Warén som huvudansvarig revisor. 
Innevarande mandatperiod löper ut vid årsstämman 2020. Revisorer-
na rapporterar till revisionsutskottet och styrelsen om sin granskning. 
Utöver ordinarie revisions uppgifter bistår Deloitte med rådgivnings- 
och utredningsuppdrag. Utförda uppdrag bedöms inte ge upphov till 
någon jävssituation.

Uppgifter om ersättningar till revisorer återfinns i not 7.

Styrelseledamöternas närvarostatistik och oberoende 2019

Oberoende i förhållande till:

Namn
Årsstämmovalda Invald Styrelsemöten

Ersättnings-
utskott

Revisions-
utskott

Bolaget  
och bolags-

ledningen
Bolagets större 

aktieägare
Totalt  

arvode, kr

Martin Svalstedt 2003 16 (O)  9 (O) Ja Nej 500 000

Göran Bille 2008 16 (L) 9 (L) Ja Ja 285 000

Anna Borg Sæther 2017 14 (L) 6 (L) Ja Ja 270 000

Charlotte Brogren 2012 12 (L) Ja Ja 255 000

Eva Elmstedt 2015 16 (L) 6 (O) Ja Ja 320 000

Mikael Jönsson 2000 16 (L) 8 (L) 6 (L) Ja Nej 315 000

Fackliga representanter Total: 1 945 000

Micke Fridström 2018 14 (L)

Irene Thorin* 2011 4 (L)

Crister Carlsson** 2019 12 (L)

Antal möten: 16 9 6

O=Ordförande  L=Ledamot  

*Lämnade uppdraget i april 2019

**Tillträdde uppdraget i april 2019
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Verkställande direktör och koncernledning

Det är Verkställande direktörens ansvar att implementera och sä-
kerställa genomförande av de strategier, affärsplaner och verksam-
hetsmål som styrelsen beslutar om. Den Verkställande direktören 
ansvarar även för att styrelsen erhåller information och nödvändigt 
beslutsunderlag, är föredragande vid styrelsemötena samt kontinuer-
ligt håller styrelsen och ordföranden informerade om koncernens och 
bolagets finansiella ställning och utveckling.

Under året har Gunnebos omställning till affärsområden och de 
efterföljande organisationsförändringarna varit viktiga fokusområden.

Koncernen har även bytt Verkställande direktör under året som 
gått. Henrik Lange, som tillträdde 2015, beslutade sig för att avgå 
som Vd och koncernchef och lämnade över till Stefan Syrén den 7 
november 2019.

Verkställande direktören bistås av en koncernledning bestående 
av chefer för affärsområden, regioner och staber. Med den fullt 
implementerade affärsområdesstrukturen så upphörde regionstruk-
turen att gälla vid årsskiftet. Senior Vice Presidents (SVPs) för region 
Asia-Pacific, Middle East & Africa samt Americas lämnade därmed 
koncernledningen i slutet av 2019. Även stabsfunktionen Marketing 
& Communication upphörde vid årsskiftet och som en konsekvens 
lämnade även SVP Marketing and Communications Gunnebo-kon-
cernen vid slutet av året. 

Efter dessa ändringar består koncernledningen av fem personer 
per den 1 januari 2020: 
•  Vd och koncernchef, (som även innehar befattningen SVP för af-

färsområdena Safe Storage och Integrated Security)
•  Vice Vd och SVP Entrance Control
•  SVP för affärsområde Cash Management
•  Ekonomi- och finansdirektör
•  SVP Human Resources & Sustainability  

Koncernledningen presenteras på sidan 41 i denna årsredovisning.  
Under 2019 hade koncernledningen 13 möten. Dessa har i hu-

vudsak varit fokuserade på implementering och uppföljning av 
koncernens nya strategiska riktning med fokus på affärsområde per 
produkterbjudande, förändringsaktiviteter, lönsamhetsutveckling, 
förvärvs- och avyttringsaktiviteter samt finansiell uppföljning mot 
prognoser och planer. 

Ledningar för affärsområden och regioner

Gunnebos operativa verksamhet består av affärsområdena Entrance 
Control, Safe Storage, Cash Management och Integrated Security.

De förstnämnda tre affärsområdena har ett globalt ansvar för pro-
duktportföljen, försörjningskedjan och försäljning. Varje affärs område 
har även en operativ ledning som är ansvarig för respektive enhets 
affärsverksamhet. Det fjärde affärsområdet, Integrated Security, 
består av flera lokala verksamheter. Dessa har sina egna strategiska 
agendor men styrs efter koncernens gemensamma styrmodell och 
delar koncerns finansiella mål.

Fram till slutet av 2019 hade koncernen regionala ledningsgrupper 
för affärerna i region Asia-Pacific, Middle East & Africa och region 
Americas. Dessa ledningsgrupper har under året fokuserat på över-
gången till en struktur per affärsområde i respektive region. De har 
även arbetat för att bibehålla ett högt kundfokus och affärsnytta i 
tider av förändring. Från och med årsskiftet 2019 är samtliga länder 
införlivade i affärsområdesstrukturen. Därmed upphörde den regio-
nala strukturen och dess ledningsgrupper att existera vid årsskiftet.

De operativa ledningarna är de organ under koncernledningen 
som ansvarar för strategins genomförande samt att säkerställa och 
följa upp att fattade beslut genomförs. I de operativa ledningarna 
ingår medlemmar av koncernledningen samt representanter från 
verksamheten. Dessa ledningsgrupper ansvarar för ledningen av den 
dagliga verksamheten i respektive enhet. Ledningsgrupperna utgörs 
vanligen av chefen för respektive enhet samt de viktigaste funktions-
cheferna.

Stabsfunktioner

På Gunnebos huvudkontor finns stabsfunktioner för koncernledning, 
personal och hållbarhet, juridik och compliance (regelefterlevnad), 
finans, IT, varumärken, kommunikation, investerarrelationer samt 
M&A. Dessa funktioner ansvarar för att ta fram tillämpliga koncern-
övergripande strategier, prioriteringar och policies inom sina res-
pektive ansvarsområden samt för att driva, stödja och kontrollera 
utvecklingen i organisationen utifrån sina respektive kompetenser.
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Styrelsens rapport om intern kontroll

Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll regleras i svensk 
lagstiftning (ABL och ÅRL) samt Svensk kod för bolagsstyrning. 
 Gunnebo AB tillämpar och följer dessa krav. Styrelsens rapport  
är avgränsad till att behandla intern kontroll avseende finansiell  
rap portering och Gunnebo har valt att lämna en beskrivning av  
hur den interna kontrollen är organiserad.

Intern kontroll avseende finansiell rapportering

Intern kontroll består av: kontrollmiljö, riskbedömningar, kontroll-
aktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning och 
förvaltning.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är en del 
av den totala interna kontrollen inom Gunnebo och utgör en central 
del av Gunnebos bolagsstyrning. Den syftar till att ge rimlig säkerhet 
avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i 
form av delårsrapporter, årsredovisningar och bokslutskommunikéer 
och att den finansiella rapporteringen är upprättad i enlighet med 
lagar, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade 
bolag.

Egenutvärderingen av den interna kontrollmiljön utförs årligen på 
samtliga enheter med hjälp av en självutvärdering. Resultatet följs 
upp av revisorerna genom stickprovskontroller. Utfallet samman-
ställs och rapporteras till revisionsutskottet. Identifierade brister och 
områden för förbättring i syfte att stärka den interna kontrollmiljön 
införlivas och följs upp i kommande års utvärderingar i syfte att lö-
pande stärka den interna kontrollmiljön. Styrelsen utvärderar årligen 
behovet av en särskild granskningsfunktion (internrevision) och har 
bedömt att ovanstående process är tillräcklig för att säkerställa en 
tillfredsställande intern kontrollmiljö.

Kontrollmiljö

Styrelsen har upprättat en instruktion för Vd. Ansvaret för att upprätt-
hålla en effektiv kontrollmiljö är delegerat till Vd.

Koncernens stabsfunktion Ekonomi och finans fungerar som 
koncernens internkontrollfunktion och rapporterar till revisionsutskot-
tet och till koncernens Vd. Funktionen arbetar med att utveckla och 
förbättra den interna kontrollen avseende finansiell rapportering, dels 
proaktivt med fokus på den interna kontrollmiljön, dels med att gran-
ska hur den interna kontrollen fungerar.

Interna styrdokument för den finansiella rapporteringen utgörs 
främst av koncernens policy-dokument för finans, treasury, intern-
kontroll, finansiell redovisning och rapportering, koncernens auktori-
sationsmatris och powers reserved.

Riskbedömning

Gunnebos riskbedömning syftar till att förebygga, identifiera, utvär-
dera och hantera väsentliga risker avseende finansiell rapportering  
i koncernens bolag och affärsområden.

Riskbedömningen resulterar i identifierade signifikanta risker och 
underlag för hur riskerna ska hanteras och övervakas. Riskbedöm-
ningen uppdateras årligen. Mer information om koncernens risker 
finns i avsnittet Risk  och känslighetsanalys, se sidorna 30–33 samt  
i not 20, Finansiell riskhantering och finansiella instrument.

Gunnebos uppförandekod omfattar principer för hur verksamhe-
ten ska bedrivas.

Information och kommunikation

För att säkerställa att den externa informationen blir korrekt, fullstän-
dig och i rätt tid har Gunnebo bland annat en kommunikationspolicy. 
Dessutom finns interna instruktioner om informationssäkerhet och 
hur den finansiella informationen ska kommuniceras mellan sty-
relse, ledning och övriga medarbetare och den externa marknaden. 
 Gunnebo har ett etablerat whistleblowing system, som finns tillgänglig 
för alla medarbetare. Vid behov kan det användas anonymt.
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 Christian Weisser

Född 1966. SVP Business Unit Cash Management  
sedan 2019. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:  
Examen i företagsekonomi vid Nixdorf Computer AG. 
Ledande positioner inom Diebold Nixdorf, senast som 
SVP och Managing Director för regionen Europa, 
Mellanöstern och Afrika.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Planfocus software 
GmbH Advisory Board.
Aktieinnehav: 90 000 aktier och 200 000 köpoptioner.

 Robert Hermans 

Född 1968. Vice Vd och stf Koncernchef,
SVP Business Unit Entrance Control sedan 2010. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:  
Civilekonom, Uppsala Universitet och MBA, 
Handelshögskolan Stockholm. Landschef Gunnebo 
South Africa, chef Gunnebo Lifting, Vd, Cargo Control 
Systems (South Africa) och andra ledande befattningar 
inom marknadsföring och försäljning inom Gunnebo 
Industrier-koncernen.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i TsarMedia 
AB och Satpack Travel.
Aktieinnehav: 55 000 aktier och 200 000 köpoptioner.

 Åke Bengtsson*

Född 1963. Ekonomi- och Finansdirektör sedan  
februari 2020. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:  
Executive MBA, CBS-SIMI, Köpenhamn. CEO och CFO, 
Haldex, CFO, PartnerTech och CFO, Cardo Entrance 
Solutions.
Övriga styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav: 15 000 aktier.  

*Efterträdde Susanne Larsson som Ekonomi- och 
Finansdirektör 10 februari 2020

 Christian Carlsson 

Född 1975. SVP Human Resources & Sustainability  
sedan 2016. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:  
M.A. i Human Resources Management, Bournemouth 
University. SVP Human Resources, Papyrus, Director 
Global HR Operation, Damco, Head of HR, Damco 
Nordic, Baltic och Russia. Compensation and Benefit 
Manager, Volvo Car Corporation.
Övriga styrelseuppdrag: —
Aktieinnehav: —

321  Stefan Syrén*

Född 1966. Vd och koncernchef sedan november 2019. 
SVP Business Unit Safe Storage och SVP Integrated 
Security sedan 2018.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:  
Civilingenjör i kemiteknik, Chalmers tekniska högskola. 
Ledande befattningar inom Procter & Gamble, COO, 
Papyrus och CEO, Alliance Healthcare Deutschland.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Spakera 
Holding AB.
Aktieinnehav: 140 000 aktier och 250 000 köpoptioner.

* Efterträdde Henrik Lange som Vd och koncernchef  
7 november 2019
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Koncernledning mars 2020

Uppgifterna avser förhållandet i mars 2020. Aktieinnehavet omfattar eget, make/makas, omyndiga och hemmavarande barns, 
närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring. 
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 Anna Borg Sæther

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot i 
revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Magisterexamen i Ekonomi och Statsvetenskap, 
Uppsala Universitet. Ledande befattningar inom 
Vattenfall och Klarna.
Andra pågående uppdrag/befattningar: CFO 
Vattenfall AB. Styrelseledamot i Cellmark AB och 
styrelsesuppleant i  Maeterlinck AB.
Aktieinnehav: 3 750 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncern-
ledningen samt till bolagets större aktieägare.

3 Göran Bille

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2008. Ledamot i 
ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet Civilekonom, 
Stockholms Universitet. Vd och koncernchef AB 
Lindex och Gina Tricot AB. Ledande befattningar inom 
H&M group, bland annat Vd för H&M Rowells, 
landschef för H&M i Sverige, divisionschef för H&M 
dam.
Andra pågående uppdrag/befattningar: 
Styrelseledamot i KappAhl AB (publ).
Aktieinnehav: 62 500 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncern-
ledningen samt till bolagets större aktieägare.

21  Martin Svalstedt

Född 1963. Styrelseordförande 2008 och styrelse-
ledamot sedan 2003. Ordförande i ersättnings-
utskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, 
Karlstads Universitet. CFO Capio AB. Ledande 
finansiella befattningar inom Stora Enso and ABB.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Vd Stena 
Adactum AB, Styrelseledamot i Stena Adactum AB. 
Styrelseordförande Ballingslöv International AB och 
Stena Renewable AB. Vice styrelseordförande i Envac 
AB. Styrelseledamot i Scandic Hotels Group AB (publ) 
och Svedbergs i Dalstorp AB.
Aktieinnehav: 255 738 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncern-
ledningen men inte till bolagets större aktieägare.

 Mikael Jönsson

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2000. Ledamot i 
revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Högskolestudier i ekonomi, Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet. Ledande befattningar inom 
Vätterledens Invest AB. 
Andra pågående uppdrag/befattningar: Vd och 
styrelseledamot Vätterledens Invest AB. 
Styrelseordförande Lids Industri AB, Kopparbergs 
Bryggeri AB, Brovallsmacken AB och Tjugotjugonio 
AB. Styrelseledamot Bådefluna Invest AB, Wipcore 
AB och Nordic E-Commerce Knowledge AB. 
Aktieinnehav: 191 666 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncern-
ledningen men inte till bolagets större aktieägare.

 Charlotte Brogren

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2012.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Teknologie 
doktor, Lunds Universitet. Ledande befattningar inom 
ABB. 
Andra pågående uppdrag/befattningar: CTO, 
Alimak Group AB (publ). Styrelseordförande i HMS 
Networks AB. Styrelseledamot i Stiftelsen för 
strategisk forskning.
Aktieinnehav: 3 750 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncern-
ledningen samt till bolagets större aktieägare.

 Eva Elmstedt

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2015. Ordförande 
i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Kandidatexamen i nationalekonomi och 
datavetenskap (Honors), Indiana University of 
Pennsylvania och Handelshögskolan i Stockholm. 
Ledande befattningar inom Nokia (Executive Vice 
President and Head of Services, Nokia Networks 
samt Nokia Siemens Networks), Ericsson samt 
operatören 3. 
Andra pågående uppdrag/befattningar: 
Styrelseordförande Proact IT Group AB. 
Styrelseledamot Addtech AB, Arjo AB (publ), Semcon 
AB (publ) och Smart Eye AB (publ). 
Aktieinnehav: 21 983 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncern-
ledningen samt till bolagets större aktieägare.

654

 Micke Fridström

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2018. 
Arbetstagarrepresentant för Unionen.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: El- och 
teleteknisk utbildning. Servicetekniker, Gunnebos 
affärsområde Integrated Security.
Andra pågående uppdrag/befattningar: –
Aktieinnehav: 1 250 aktier.

 Crister Carlsson

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2019. 
Arbetstagarrepresentant för Unionen.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Elteknisk 
utbildning. Servicetekniker, Gunnebos affärsområde 
Cash Management.
Andra pågående uppdrag/befattningar: –
Aktieinnehav: –

87

Uppgifterna avser förhållandet i mars 2020. Aktieinnehavet omfattar ledamotens eget, make/makas, omyndiga och 
hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring.
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Finansiella resultat
Uppnå koncernens 
 finansiella mål genom 
att bedriva en hållbar 
 verksamhet

Styrning
Uppvisa tydligt och etiskt 
ledarskap

Leverantörer
Presentera tydliga riktlinjer 
och förväntningar för leve
rantörer och implementera 
nödvändiga kontroller

Arbetsmiljö
Erbjuda säkra arbets
förhållanden och före
bygga allvarliga incidenter

Utveckling, utbildning  
och engagemang
Utveckla medarbetarna 
och organisationen

Samhället
Bidra positivt i det lokala 
samhället

Klimat och energi
Minska koncernens  
energiförbrukning  
och koldioxidutsläpp

Naturresurser
Optimera användning av 
vatten och råmaterial

Avfall
Hantera avfall för att 
 minska dess påverkan

Hållbarhetsrapport
Gunnebokoncernen är en global leverantör av säkerhets
lösningar inom Entrance Control, Safe Storage, Cash 
Management samt Integrated Security. Koncernen har ett 
engagemang för hållbarhet och ser att detta går hand i hand  
med Gunnebos ambition att vara en ledande leverantör av en 
säkrare framtid.

2018 beslutade Gunnebo att införa en helt 
ny hållbarhetsagenda. Detta gjordes för att 
förankra koncernens åtagande ännu tydligare 
i företagskulturen. Gunnebos hållbarhets
agenda fokuserar på tre pelare:
Verksamhet: Koncernen har som mål att 
bygga och upprätthålla en hållbar och etisk 
verksamhet – internt och i samarbete med 
företagets affärspartner.
Medarbetare: Koncernen vill erbjuda goda 
arbets och levnadsförhållanden såväl för 
medarbetare som för människor i koncer
nens omgivning.
Påverkan: Koncernen vill minimera sin på
verkan på planeten genom att kontrollera 
företagets avfall, utsläpp och förbrukning av 
energi och naturresurser.

Hållbarhetsstyrning

Koncernens hållbarhetsarbete baseras på 
uppförandekoden som stöder hållbarhets
aktiviteter genom hela värdekedjan. Uppfö
randekodens etiska riktlinjer kompletteras 
med ett tydligt ledarskap som syftar till att 
ge medarbetarna verktyg för att hantera det 
breda spektrum av möjligheter och risker 
som en global verksamhet ställs inför.

Gunnebos hållbarhetsmål antogs 2016, 
med 2016 som startår. Målen baseras på 
en bedömning och består av områden där 
Gunnebo har störst påverkan på samhället, 
miljön och medarbetarna och därmed har en 
positiv inverkan på Gunnebos resultat.

I fokus står energi och klimat, avfallshante
ring, miljöledning, efterlevnad av uppförande
koden i försörjningskedjan samt arbetsmiljö 
och säkerhet.

Koncernens hållbarhetsrapportering sker 
parallellt med övrig rapportering och omfattar 
alla tillverkningsenheter och säljbolag. Energi
förbrukning och avfallsåtervinning redovisas 
kvartalsvis, liksom olyckor och status när det 
gäller leverantörernas efterlevnad av uppfö
randekoden. Rapporteringsmetoderna möjlig

gör transparent och tillförlitlig dokumentation 
av Gunnebos hållbarhetspåverkan och utgör 
grunden för uppföljningen av målen.

Hanteringen av hållbarhetsrisker är en 
integrerad del av koncernens riskhanterings
process. 

Läs mer om koncernens riskhantering på sidorna 
30–32.

Koncernens hållbarhetskommitté

För att hållbarhetsarbetet ska kunna integre
ras på ett systematiskt sätt i verksamheten 
krävs lämpliga strukturer. Hållbarhetskommit
tén utgörs av koncernchefen och sex chefer 
från koncernledningen som företräder alla 
områden inom företaget. De träffas tre gång
er per år och ansvarar för att driva hållbar
hetsagendan inom hela koncernen, definiera 
strategiska prioriteringar och program samt 
följa upp utvecklingen.

Kommitténs fokus under 2019 har varit att 
till fullo implementera Gunnebos hållbarhets
agenda och följa upp de beslut som fatta
des 2018: att införa en uppförandekod för 
leverantörer, informera om agendan genom 
hållbarhetsdagar och i en så stor utsträck
ning som möjligt förbjuda engångsplast på 
koncernens kontor världen över. 

Under året fattades också några viktiga 
beslut kopplade till de senaste strategiska 
förändringarna i koncernen: 
• Uppdatering av koncernens uppförandekod
• Medarbetarundersökning
•  Fokusera på arbetsmiljösäkerhet inom 

viktiga områden där koncernen har sin 
största risk 

•  Utveckla ett nytt utvärderingsverktyg för att 
hålla reda på koncernens förändringar och 
framsteg kopplade till hållbarhet.
År 2020 planerar koncernen att ytterligare 

integrera dessa förändringar i den dagliga 
verksamheten och övergå till en ny uppsätt
ning ickefinansiella mål.

Gunnebos 
hållbarhets- 

agenda

Våra medarbetare

Vår verksamhet

Vår påverkan



  45 

Gunnebos intressenter finns över hela världen. Koncernens 
verksamhet utvecklas genom en öppen dialog, med återkopp
ling från marknaden och utifrån intressenternas förväntningar 
och behov. Gunnebos viktigaste intressenter är de som i störst 
utsträckning påverkar eller påverkas av bolagets verksamhet 
– kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare.
Kunder: Under 2019 genomfördes kundundersökningar på flera 
av koncernens olika marknader. Resultaten av dessa har lett till 
löpande förbättringar.
Medarbetare: Koncernen för en ständig dialog med sina med
arbetare via olika kanaler. Denna dialog drivs och övervakas 
av koncernens HRavdelning. Medarbetarundersökningar är 
viktiga verktyg för att få kunskap om vad som fungerar bra och 
var det krävs insatser. En ny global undersökning genomfördes 
i slutet av 2019. Den lyfte fram områden som kan förbättras 
och som ett sätt att mäta framstegen och effektiviteten hos de 

åtgärder som har vidtagits kommer en ny medarbetarunder
sökning att genomföras under 2020. Läs mer om resultatet på 
sidan 49 under ”Våra medarbetare”.
Leverantörer: Relationerna med koncernens leverantörer ut
vecklas genom regelbunden interaktion för att säkerställa att 
leverantörerna följer Gunnebos uppförandekod för leverantörer. 
Uppförandekoden publicerades i slutet av 2018 och koncernen 
har arbetat med att kommunicera sin nya uppförandekod under 
hela 2019.
Aktieägare: Dialogen med aktieägarna har varit mycket viktig 
under 2019 på grund av den nyemission som genomfördes 
under tredje kvartalet. Kommunikationen med aktieägarna sker 
med utgångspunkt i Årsstämman, men även via möten med 
aktieägare, investerare och analytiker samt presentationer på 
olika aktieägarträffar. Ambitionsnivån vad gäller tillgänglighet 
är hög.

Icke-finansiella mål

Gunnebos hållbarhetsmål antogs 2016, med 2016 som startår och 
2020 som året för måluppfyllnad. Målen stöder en hållbar och lönsam 
tillväxt. Genom en långsiktig strategi för hållbarhet, med tydligt defi

nierade mål, säkerställs att Gunnebos 4 200 medarbetare skapar ett 
hållbart och attraktivt erbjudande för koncernens kunder och samar
betspartner, vilket i sin tur skapar värde för aktieägarna. 

Intressentdialog 

Mål Aggregerat utfall 2016–2019

Energi och klimat Minska användningen av el vid produktions
enheter och stora försäljningsenheter med 8 
procent mellan 2016 och 2020.

Minska koldioxidutsläppen från produktions
anläggningar och säljbolag med 15 procent 
mellan 2016 och 2020.

Minska koldioxidutsläppen från den egna 
fordonsparken med i genomsnitt 20 procent 
mellan 2016 och 2020.

Total elanvändning 16 748 MWh (vid startåret 
2016: 16 695), en ökning med 0,3 procent.

Totala koldioxidutsläpp 18 814 ton CO2 (vid 
startåret 2016: 19 298), en minskning med 2,5 
procent.

Genomsnittlig CO2 126 g/km (vid startåret 2016: 
133), en minskning med 4,6 procent.

Försörjningskedjan
Som en global organisation har Gunnebo som 
mål att säkerställa att alla större leverantörer 
följer koncernens uppförandekod.

Gunnebo publicerade en ny uppförandekod för 
leverantörer under 2018. Vid utgången av 2019 
följde 93 procent (70 procent 2018) av de större 
leverantörerna koncernens uppförandekod.

Arbetsmiljö

 

 Gunnebos mål är att skapa hälsosam
ma och ändamålsenliga arbetsmiljöer där 
 medarbetarna kan utveckla sin fulla potential. 
Som ett led i  arbetet för en säker arbetsmiljö 
ska alla tillverkningsenheter vara certifierade 
enligt OHSAS 18001 eller ISO 45001.

I slutet av 2019 var sju av nio tillverkningsenheter 
certifierade enligt OHSAS 18001 (vid startåret 
2016: tre av åtta).

Avfall Öka återvinningen av ickefarligt avfall i produk
tionen med 8 procent mellan 2016 och 2020.

97,7 procent (vid startåret 2016: 97,4) av allt icke
farligt avfall återvanns. 

Miljöledningssystem Alla tillverkningsenheter är ISO 14001 
 certifierade.

I slutet av 2019 hade alla anläggningar utom en 
certifierats.
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Gunnebo arbetar inte bara med hållbarhet 
ur ett miljöskyddsperspektiv, utan betraktar 
det som en övergripande strategi. Gunnebos 
tillväxt och lönsamhet gör det möjligt för 
koncernen att investera i innovationer som 
leder till ökad effektivitet. På så sätt kan fler 
miljöfördelar uppnås.

Uppförandekod

År 2019 har Gunnebo uppdaterat sin upp
förandekod för att återspegla de senaste 
strategiska förändringarna i koncernen och 

integrera uppförandekoden i sin hållbarhetsa
genda. Även om den övergripande strukturen 
och en del innehåll har förnyats är grunden 
identisk: Gunnebos uppförandekod syftar till 
att ge medarbetarna tydliga riktlinjer för hur 
de ska agera professionellt gentemot koncer
nens intressenter. Den baseras på:
• FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
• FN:s initiativ Global Compact
• ILO:s principer för rättigheter i arbetslivet
•  OECD:s riktlinjer för multinationella företag
• FN:s konvention mot korruption 

•  ISO 26000 Vägledning om socialt ansvar
Den senaste versionen av uppförandeko

den, som uppdaterades under 2019, finns på 
www.gunnebogroup.com.

Efter publicering av den uppdaterade 
versionen har koncernen strävat efter att 
uppdatera alla medarbetares utbildning om 
uppförandekoden genom sin utbildnings
plattform. Därför hade över 99 procent av 
alla medarbetare i slutet av 2019 genomgått 
denna kompletterande utbildning.
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Verksamhet

Gunnebos hållbarhetspåverkan genom värdekedjan omfattar både direkt och indirekt verksamhet. 
Möjligheten att styra påverkan börjar med produktutveckling följt av inköp, tillverkning, försäljning, 
leverans och installation samt service och slutanvändning. I tabellen nedan sammanfattas koncernens 
hållbarhetspåverkan och hur denna hanteras.

Produktutveckling Inköp Tillverkning Försäljning Leverans och installation Service och slutanvändning

Beskrivning 
av påverkan

Produktutveckling är en grundläggande 
del i alla affärsområdens tillväxtstrategier. 
Hållbarhetsaspekter finns med redan i 
konceptfasen. Alla affärsområden utvecklar nya 
produkter genom att förutse morgondagens 
behov utan att kompromissa med kvalitet, pris 
eller hållbarhet. Valet av material kan påverka 
såväl miljön som de människor som tillverkar 
och använder produkterna. Därför är det viktigt 
att ta hänsyn till produkternas hela livscykel, 
deras energiförbrukning och hur de ska 
hanteras när de är förbrukade.

Produktutveckling är ett viktigt steg som 
sätter igång olika processer för att kontrollera 
framtida kostnader samt undvika onödiga 
moment och onödigt avfall.

Gunnebo väljer sina leverantörer noga i syfte att 
skapa en stark försörjningskedja. Koncernen 
strävar efter att bygga ömsesidigt fördelaktiga 
relationer samt tillgodose slutkundernas behov 
och skapa värde för sina intressenter.

I relationen med koncernens affärspartner 
är det viktigt att beakta dels hur de påverkas 
av relationen, dels vilken inverkan de har på 
miljön. Genom att ingå strategiska partnerskap 
bidrar Gunnebo till att skapa arbetstillfällen 
utanför den egna verksamheten. Det är 
koncernens ansvar att se till att verksamheten 
i hela försörjningskedjan bedrivs i enlighet med 
Gunnebos uppförandekod för leverantörer 
vad gäller miljöomsorg, arbetsmiljö, mänskliga 
rättigheter och motverkande av korruption.

Gunnebo har nio tillverkningsenheter världen 
över med cirka 1 100 medarbetare. Dessa 
medarbetare svarar för de insatser och den 
flexibilitet som Gunnebo behöver för att 
tillgodose kundernas behov. Gunnebo arbetar 
kontinuerligt för att minska miljöpåverkan och 
samtidigt optimera resultaten och upprätthålla 
en hög kvalitets och säkerhetsnivå vid alla sina 
anläggningar.

Gunnebos hållbarhetsarbete är i hög grad kunddrivet. 
Genom att tillhandahålla högkvalitativa
säkerhetsprodukter, service och mjukvara strävar 
koncernen efter att skapa värde och bygga en 
säkrare framtid för kunder runt om i världen.

Gunnebo har egen verksamhet i mer än 20 
länder. Koncernen har också ett omfattande 
distributörsnätverk, vilket ger Gunnebo tillgång till 
ytterligare drygt 100 marknader.

Gunnebo fokuserar erbjudandet på fyra 
affärsområden. Lokal kunskap på varje marknad i 
kombination med en global närvaro gör det möjligt 
för koncernen att leverera till verksamheter av alla 
storlekar och på detta sätt hjälpa dem att skapa 
en säkrare värld för sina kunder, medarbetare och 
samhället i stort. Gunnebo arbetar mot korruption i 
alla delar av säljprocessen oberoende av kanal.

När det gäller påverkan från transporter har Gunnebo 
tillverkningsenheter i Nordamerika, Europa och Asien. 
För att optimera produkttransporterna samarbetar 
koncernen med utvalda logistikföretag för att 
tillhandahålla service av högsta kvalitet och samtidigt 
ta hänsyn till kostnader och miljöpåverkan. När 
produkterna väl har levererats ombesörjer Gunnebo 
installationen på egen hand eller i samarbete med 
underleverantörer. Koncernen arbetar löpande för 
att upprätthålla en hög kvalitetsstandard och trygga 
arbetsvillkor genom hela installationsprocessen.

Hantering av livscykelperspektivet är viktigt för 
Gunnebo. Gunnebos produkter ska vara hållbara 
och konkurrensfördelen baseras på den totala 
ägandekostnaden. Koncernens målsättning är 
att erbjuda alla kunder en bra service genom hela 
livscykeln. Gunnebo tillhandahåller service som 
skräddarsys efter kundernas behov.

Gunnebo kan även vara en prioriterad partner 
avseende att hitta nya alternativ till gamla material 
eller alternativa lösningar för återvinning och 
avfallshantering.

Påverkans- 
faktorer 

• Valet av material (farligt och ickefarligt)  
som används i produkter

• Längden på produktens livscykel
•  Slutanvändning, återvinning och avfalls

hantering
• Effektiviteten i de industriella processerna

•  Ekonomisk, social och miljörelaterad 
påverkan på leverantörer

• Komponenters och råvarors ursprung
• Transporter och utsläpp av växthusgaser
• Förpackningsavfall

• Energiförbrukning
• Vattenförbrukning
• Avfallshantering och utsläpp av avloppsvatten
• Anställnings och arbetsvillkor

• Finansiellt resultat av försäljning
• Anställnings och arbetsvillkor
• Hållbara lösningar i produkterbjudandet

• Transporter och utsläpp av växthusgaser
• Ekonomisk, social och miljörelaterad inverkan på 

transportörer och underleverantörer
• Anställnings och arbetsvillkor
• Förpackningsavfall

• Ekonomiskt resultat för serviceförsäljning
• Slutanvändning, återvinning och avfallshantering
• Elektroniskt avfall och metallavfall
•  Teknikernas transporter och utsläpp av 

växthusgaser

Verktyg för  
att hantera 

påverkan

• Fördelningen av olika material i produkterna
• Processer för att kontrollera användningen av 

farliga material
• Produktcertifiering
• Industriella processer

• Koncernens inköpsstrategi
• Bedömning av leverantörer
• Uppförandekod för leverantörer
• Lokal leverantörspolicy
• Utbildning för leverantörer

• Ledningssystem för miljö och säkerhet (ISO 
14001 och OHSAS 18001)

• Uppförandekod
• Koncernens hållbarhetsmål

• Affärsområdenas sälj och marknadsföringsstrategi
• Kundundersökningar
• Uppförandekod

• Koncernens logistikstrategi
• Transportoptimering
• Bedömning av transportör och underleverantör
• Uppförandekod

• Koncernens strategi för eftermarknad och service
• Portfölj med erbjudande om service, utbyte och 

destruktion av produkter
• Ruttplanering för tekniker

Hållbarhetspåverkan genom värdekedjan



Denna utbildningsinsats är också en del 
i introduktionsplanen för nyanställda och 
säkerställer förståelsen för Gunnebos före
tagskultur i frågan. Det är varje chefs ansvar 
att se till att de anställda har fullständig 
information om koncernens uppförandekod, 
att den implementeras och följs. Chefer ska 
uppträda föredömligt och ge goda exempel 
på uppförandekodens tillämpning.

Försörjningskedja

Vår verksamhet och våra kunder finns över 
hela världen. Koncernen vill säkerställa att 
den överallt kan köpa in produkter och tjäns
ter som alltid håller hög kvalitet. Därför har ett 
globalt nätverk av leverantörer till koncernens 
tillverkningsenheter upprättats. I dag omfat
tar detta nätverk tusentals leverantörer med 
en total inköpsvolym värd cirka 100 miljoner 
euro. Cirka 80 procent av denna siffra kan 
tillskrivas koncernens 250 största leveran
törer. 

För att tydligt fastställa koncernens 
förväntningar infördes Gunnebos uppfö
randekod för leverantörer i slutet av 2018. 
Koncernen arbetar för att säkerställa att alla 
kritiska leverantörer följer uppförandekoden 
för leverantörer och använder principerna vid 
urval av nya affärspartner.

I slutet av 2019 uppgav 93 procent av de 
större leverantörerna att de agerar i linje med 
principerna i koncernens uppförandekod. 
Under 2019 har 34 granskningar av leve
rantörer genomförts av inköpsteamen för 
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Produktutveckling Inköp Tillverkning Försäljning Leverans och installation Service och slutanvändning

Beskrivning 
av påverkan

Produktutveckling är en grundläggande 
del i alla affärsområdens tillväxtstrategier. 
Hållbarhetsaspekter finns med redan i 
konceptfasen. Alla affärsområden utvecklar nya 
produkter genom att förutse morgondagens 
behov utan att kompromissa med kvalitet, pris 
eller hållbarhet. Valet av material kan påverka 
såväl miljön som de människor som tillverkar 
och använder produkterna. Därför är det viktigt 
att ta hänsyn till produkternas hela livscykel, 
deras energiförbrukning och hur de ska 
hanteras när de är förbrukade.

Produktutveckling är ett viktigt steg som 
sätter igång olika processer för att kontrollera 
framtida kostnader samt undvika onödiga 
moment och onödigt avfall.

Gunnebo väljer sina leverantörer noga i syfte att 
skapa en stark försörjningskedja. Koncernen 
strävar efter att bygga ömsesidigt fördelaktiga 
relationer samt tillgodose slutkundernas behov 
och skapa värde för sina intressenter.

I relationen med koncernens affärspartner 
är det viktigt att beakta dels hur de påverkas 
av relationen, dels vilken inverkan de har på 
miljön. Genom att ingå strategiska partnerskap 
bidrar Gunnebo till att skapa arbetstillfällen 
utanför den egna verksamheten. Det är 
koncernens ansvar att se till att verksamheten 
i hela försörjningskedjan bedrivs i enlighet med 
Gunnebos uppförandekod för leverantörer 
vad gäller miljöomsorg, arbetsmiljö, mänskliga 
rättigheter och motverkande av korruption.

Gunnebo har nio tillverkningsenheter världen 
över med cirka 1 100 medarbetare. Dessa 
medarbetare svarar för de insatser och den 
flexibilitet som Gunnebo behöver för att 
tillgodose kundernas behov. Gunnebo arbetar 
kontinuerligt för att minska miljöpåverkan och 
samtidigt optimera resultaten och upprätthålla 
en hög kvalitets och säkerhetsnivå vid alla sina 
anläggningar.

Gunnebos hållbarhetsarbete är i hög grad kunddrivet. 
Genom att tillhandahålla högkvalitativa
säkerhetsprodukter, service och mjukvara strävar 
koncernen efter att skapa värde och bygga en 
säkrare framtid för kunder runt om i världen.

Gunnebo har egen verksamhet i mer än 20 
länder. Koncernen har också ett omfattande 
distributörsnätverk, vilket ger Gunnebo tillgång till 
ytterligare drygt 100 marknader.

Gunnebo fokuserar erbjudandet på fyra 
affärsområden. Lokal kunskap på varje marknad i 
kombination med en global närvaro gör det möjligt 
för koncernen att leverera till verksamheter av alla 
storlekar och på detta sätt hjälpa dem att skapa 
en säkrare värld för sina kunder, medarbetare och 
samhället i stort. Gunnebo arbetar mot korruption i 
alla delar av säljprocessen oberoende av kanal.

När det gäller påverkan från transporter har Gunnebo 
tillverkningsenheter i Nordamerika, Europa och Asien. 
För att optimera produkttransporterna samarbetar 
koncernen med utvalda logistikföretag för att 
tillhandahålla service av högsta kvalitet och samtidigt 
ta hänsyn till kostnader och miljöpåverkan. När 
produkterna väl har levererats ombesörjer Gunnebo 
installationen på egen hand eller i samarbete med 
underleverantörer. Koncernen arbetar löpande för 
att upprätthålla en hög kvalitetsstandard och trygga 
arbetsvillkor genom hela installationsprocessen.

Hantering av livscykelperspektivet är viktigt för 
Gunnebo. Gunnebos produkter ska vara hållbara 
och konkurrensfördelen baseras på den totala 
ägandekostnaden. Koncernens målsättning är 
att erbjuda alla kunder en bra service genom hela 
livscykeln. Gunnebo tillhandahåller service som 
skräddarsys efter kundernas behov.

Gunnebo kan även vara en prioriterad partner 
avseende att hitta nya alternativ till gamla material 
eller alternativa lösningar för återvinning och 
avfallshantering.

Påverkans- 
faktorer 

• Valet av material (farligt och ickefarligt)  
som används i produkter

• Längden på produktens livscykel
•  Slutanvändning, återvinning och avfalls

hantering
• Effektiviteten i de industriella processerna

•  Ekonomisk, social och miljörelaterad 
påverkan på leverantörer

• Komponenters och råvarors ursprung
• Transporter och utsläpp av växthusgaser
• Förpackningsavfall

• Energiförbrukning
• Vattenförbrukning
• Avfallshantering och utsläpp av avloppsvatten
• Anställnings och arbetsvillkor

• Finansiellt resultat av försäljning
• Anställnings och arbetsvillkor
• Hållbara lösningar i produkterbjudandet

• Transporter och utsläpp av växthusgaser
• Ekonomisk, social och miljörelaterad inverkan på 

transportörer och underleverantörer
• Anställnings och arbetsvillkor
• Förpackningsavfall

• Ekonomiskt resultat för serviceförsäljning
• Slutanvändning, återvinning och avfallshantering
• Elektroniskt avfall och metallavfall
•  Teknikernas transporter och utsläpp av 

växthusgaser

Verktyg för  
att hantera 

påverkan

• Fördelningen av olika material i produkterna
• Processer för att kontrollera användningen av 

farliga material
• Produktcertifiering
• Industriella processer

• Koncernens inköpsstrategi
• Bedömning av leverantörer
• Uppförandekod för leverantörer
• Lokal leverantörspolicy
• Utbildning för leverantörer

• Ledningssystem för miljö och säkerhet (ISO 
14001 och OHSAS 18001)

• Uppförandekod
• Koncernens hållbarhetsmål

• Affärsområdenas sälj och marknadsföringsstrategi
• Kundundersökningar
• Uppförandekod

• Koncernens logistikstrategi
• Transportoptimering
• Bedömning av transportör och underleverantör
• Uppförandekod

• Koncernens strategi för eftermarknad och service
• Portfölj med erbjudande om service, utbyte och 

destruktion av produkter
• Ruttplanering för tekniker
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att kontrollera att de kritiska leverantörerna 
följer uppförandekoden. Syftet med detta är 
att minska en betydande del av koncernens 
risker och påverkan vad gäller hållbarhet.

Rapportera en överträdelse

Alla Gunnebos medarbetare får information 
om hur de ska rapportera ett beteende 
som de anser strider mot gällande lagar 
eller Gunnebos uppförandekod till sin chef. 
Om chefen är involverad i situationen eller 
på ett eller annat sätt har motstridiga in
tressen rapporteras situationen till chefens 
närmast överordnade. Om ingen av dessa 
rapporteringskanaler kan användas kan den 
påstådda överträdelsen rapporteras enligt 
 Gunnebos process för visselblåsning.

Mänskliga rättigheter

Som global organisation strävar Gunnebo 
efter att i kontrollerbara led följa principer om 
mänskliga rättigheter. Gunnebo respekterar 
internationella konventioner om mänskliga 
rättigheter, vilka fungerar som vägledning för 
alla delar av koncernens verksamhet.

Gunnebos inställning till mänskliga rättig
heter fastställs i uppförandekoden, där det 
framgår att alla människor oavsett nationali
tet, kön, etniskt ursprung, religion, språk eller 
annan ställning har samma rätt till mänskliga 
rättigheter utan diskriminering.

Gunnebo tolererar inga former av trakas
seri eller våld på arbetsplatsen. Vidare är 
tvångsarbete och barnarbete absolut för
bjudet i hela verksamheten. Detta är viktigt 
att understryka eftersom koncernen i viss 
mån bedriver sin verksamhet i högriskländer 
när det gäller tvångsarbete och barnarbete.

Till risker kopplade till mänskliga rättighe
ter hör barnarbete eller tvångsarbete, men 
även risken för diskriminering, förhindrande 
av förenings och förhandlingsfrihet samt 
arbetsmiljörelaterade problem. Dessa risker 
anses inte vara betydande för Gunnebos 
direkta verksamhet. Koncernen gör dock 
affärer med leverantörer från högriskländer 
och eftersträvar därför att alla större leveran
törer ska följa uppförandekoden. Koncernen 
ska inte göra affärer med leverantörer som 
inte uppfyller grundläggande mänskliga 
rättigheter. Arbetet för mänskliga rättigheter 
i leverantörsledet säkerställs genom utbild
ningsinsatser och krav på självkontroll vad 
gäller att följa uppförandekoden.

Bekämpning av korruption

Gunnebos inställning till åtgärder mot korrup
tion anges i koncernens uppförandekod samt 
i bedrägeri och korruptionspolicyn. Koncer
nen tillämpar nolltolerans mot alla former av 
mutor och korruption. Gunnebos medarbe
tare får inte begära eller ta emot någon typ 
av gåva eller personlig förmån som skulle 
kunna anses påverka en affärsuppgörelse. 
Avvikelser ska rapporteras till ledningen. De 
negativa effekterna av korruption påverkar 
Gunnebo och koncernens intressenter. Af
färer som inte genomförs på ett etiskt sätt 
kan leda till fängelse och böter och påverkar 
både samarbetspartner och deras medarbe
tare på grund av orättvisa och okontrollerade 
villkor. Även Gunnebo påverkas i form av 

skadat rykte och försämrade resultat. Kor
ruptionsrisk kan förekomma både i samband 
med försäljning och inköp. 

Då koncernen även gör affärer med sam
arbetspartner från länder där det finns hög 
risk för korruption är målsättningen att alla 
samarbetspartner ska följa koncernens etis
ka värderingar. Därför publicerade koncernen 
uppförandekoden för leverantörer 2018 och 
uppförandekoden för affärspartner 2019. I 
dessa dokument redogörs för koncernens 
förväntningar, och principerna i dem ligger till 
grund för hur nya affärspartner väljs.

Tillverkningsenheter
I slutet av 2019 hade koncernen nio tillverkningsenheter i nio länder runt om i världen. 
Alla är certifierade enligt ISO 9001, åtta av nio enligt ISO 14001 och sju av  
nio enligt OHSAS 18001 eller ISO 45001.

Europa
Doetinchem, Nederländerna

Antal medarbetare vid fabriken: 114
Tillverkning: Säkerhetsskåp för uttags
automater
Certifiering: ISO 14001, ISO 9001,  
OHSAS 18001

Lavis, Italien

Antal medarbetare vid fabriken: 77
Tillverkning: Tillträdeskontroll 
Certifiering: ISO 14001, ISO 9001,  
OHSAS 18001

Markersdorf, Tyskland

Antal medarbetare vid fabriken: 47
Tillverkning: Säkerhetsskåp och valv
Certifiering: ISO 14001, ISO 9001,  
OHSAS 18001

Binefar, Spanien

Antal medarbetare vid fabriken: 91
Tillverkning: Kontanthantering
Certifiering: ISO 14001, ISO 9001,  
OHSAS 18001

Zlin, Tjeckien

Antal medarbetare vid fabriken: 73
Tillverkning: Tillträdeskontroll
Certifiering: ISO 9001

Asien
Halol, Indien

Antal medarbetare vid fabriken: 321
Tillverkning: Säkerhetsskåp och valv, säker
hetsskåp för uttagsautomater, tillträdeskontroll
Certifiering: ISO 14001, ISO 9001,  
OHSAS 18001

Jakarta, Indonesien

Antal medarbetare vid fabriken: 227
Tillverkning: Säkerhetsskåp och valv
Certifiering: ISO 14001, ISO 9001,  
OHSAS 18001

Kunshan, Kina 

Antal medarbetare vid fabriken: 58
Tillverkning: Tillträdeskontroll
Certifiering: ISO 14001, ISO 9001

Amerika 
Cincinnati, USA 

Antal medarbetare vid fabriken: 115
Tillverkning: Säkerhetsskåp och valv, kontant
hantering
Certifiering: ISO 14001, ISO 9001,  
OHSAS 18001
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Gunnebos medarbetare är koncernens vik
tigaste tillgångar och nyckeln till långsiktig 
tillväxt och framgång. Koncernen vill vara en 
arbetsgivare som människor är stolta över 
att arbeta för. Gunnebos medarbetare bidrar 
till en hållbar utveckling, både i sitt arbete i 
vardagen och som samhällsmedborgare. 

Medarbetare

Gunnebo arbetar målmedvetet med att 
skapa en kultur av engagerade medarbetare 
som tar ansvar, samarbetar och har ett in
kluderande arbetssätt. Att koncernens med
arbetare, 4 256 (4 449) personer vid årets 
utgång, speglar mångfalden bland kunderna 
och samhället i stort är en viktig del i en 
framgångsrik affärsverksamhet.

Gunnebos mål är att vara en arbetsgivare 
som erbjuder lika möjligheter för alla medar
betare och som tar vara på deras olikheter 
och potential i syfte att tillgodose kundernas 
behov och bygga en långsiktigt lönsam 
verksamhet. Som ett led i att uppnå målet 
genomförs aktiviteter inriktade på mångfald 
och jämställdhet samt flera olika utveck
lingsprogram. Genom att erbjuda säkra och 
hälsosamma arbetsmiljöer strävar koncernen 
efter att skapa miljöer där medarbetarna kan 
utvecklas.

Medarbetarundersökningen  
Your Voice

Under slutet av 2019 genomfördes en ny 
medarbetarundersökning i koncernen. Re
sultatet visade bland annat på ett ökat med
arbetarengagemang. Detta är positivt med 
tanke på de förändringar som genomförts i 
organisationen under det senaste året. 

Undersökningen visar även på områden 
som har potential att förbättras. Noterbart var 
det höga deltagarantalet på nära 85 procent, 
vilket indikerar att Gunnebos organisation har 
ett stort intresse av att göra sin åsikt hörd. 

Resultatet analyseras och chefer får utbild
ning i hur resultatet kan tillvaratas på bästa 
sätt. Undersökningen kommer att följas upp 
redan under det tredje kvartalet 2020 genom 
en ny, agil enkät för att ytterligare påskynda 
förbättringsarbetet.

Arbetsmiljö

Koncernens mål och huvudansvar är att 
erbjuda säkra arbetsförhållanden för sina 
medarbetare och andra som berörs av vår 
verksamhet samt att erbjuda hälsosamma 
arbetsmiljöer där medarbetarna kan utveck

las och växa. Med fokus på området kan vi 
förhindra att medarbetarna påverkas negativt 
till följd av bland annat arbetsolyckor, något 
som i sin tur stärker Gunnebos rykte som en 
ansvarsfull arbetsgivare.

Vårt huvudsakliga fokus är att förstå våra 
största risker genom särskilda program för 
att undvika allvarliga incidenter. Gunnebo kan 
inte acceptera att det inträffar några inciden
ter som kan leda till att en medarbetare blir 
allvarligt skadad. 

Av denna anledning införde koncernen en 
ny arbetsmiljöpolicy i slutet av 2018. Den gäl
ler Gunnebos verksamhet överallt och syftar 
till att skydda medarbetare, besökare, platser 
och omgivande samhällen.

Under 2019 har ett särskilt fokus lagts på 
förebyggande aktiviteter i hela koncernen, 
vilket har resulterat i en minskning av arbets
relaterade incidenter med 41 procent. Detta 
är ett steg i rätt riktning och koncernens 
medvetna arbete fortsätter.

Koncernen har särskilt åtagit sig att förstå 
riskerna i samband med farliga processer 
i sina produktionsanläggningar genom 
att utveckla ledningssystem för säkerhet. 
Gunnebos målsättning är att alla större till
verkningsenheter ska vara certifierade enligt 
OHSAS 18001 eller ISO 45001 ledningssys
tem för arbetsmiljö. I slutet av 2019 var sju av 
nio enheter certifierade enligt denna standard 
och förbereder övergången till den nya ISO 
45001standarden 2020. 

Riskbedömningar genomförs också för alla 
verksamheter i koncernen, vilket resulterar i 
handlingsplaner som är anpassade till den 
lokala lagstiftningen. På koncernnivå har man 
även börjat införa säkerhetsbestämmelser i 
syfte att gå ännu längre än lagstiftningen och 
på så vis kunna motverka högriskaktiviteter.

För att hantera processen för rapportering, 
utredning och utvärdering av incidenter på 
ett enhetligt sätt har koncernen ett globalt 
rapporteringssystem för att bättre förstå 
orsakerna till varje incident och fastställa 
förebyggande åtgärder i syfte att undvika att 
incidenten upprepas och förbättra arbetssät
tet. Detta gör det möjligt att övervaka pre
stationerna i hela koncernen i syfte att per
manent minska olycksfrekvensen. Tack vare 
denna rapporteringsprocess kan koncernen 
en gång i kvartalet skicka ut ett nyhetsbrev 
och hålla ett möte om arbetsmiljöfrågor, där 
man informerar om och diskuterar resultaten, 
de senaste allvarliga händelserna och even
tuella förebyggande åtgärder.

Prestationsutveckling
Gunnebos nya process för prestationsut
veckling lägger vikt vid engagemang och 
ansvar för avtalade individuella mål. Indivi
duell utveckling är en process som går i två 
riktningar – genom prestationsutveckling har 
koncernen infört självutvärdering och ökad 
delaktighet för medarbetarna. Prestationsut
veckling är en process för att säkerställa att 

Våra medarbetare
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varje medarbetare verkligen gör skillnad för 
företaget. Under 2019 blev denna process 
helt digital, vilket gör det lättare att förbättra 
kvaliteten på återkopplingen samt öka fokus 
och uthållighet.

Gunnebos fokus är att genom en plan 
säkerställa att medarbetarnas utveckling 
går hand i hand med koncernens affärsmål. 
Målsättningen är att alla medarbetare ska få 
möjlighet att utvecklas till sin fulla potential 
och att de vet vad som förväntas av dem på 
kort och lång sikt. Därför genomförs varje 
år strukturerade utvecklingssamtal med alla 
medarbetare inom koncernen. Syftet med 
utvecklingssamtalet är att sätta upp indivi
duella mål och formalisera bedömningen av 
de framsteg som medarbetarna gör. Utveck
lingssamtalen är också ett viktigt verktyg för 
att säkerställa att alla medarbetare jobbar 
mot samma mål, det vill säga att genomföra 
koncernens strategi fullt ut.

Utveckling av medarbetarna
Att samarbeta och tillvarata interna resurser 
och kompetenser är prioriterade områden i 
Gunnebos program för ledarskapsutveckling. 
Koncernen strävar därför efter att alla chefer 
ska delta i åtminstone ett av de huvudpro
gram som erbjuds, dvs:
•  Utvecklingsprogrammet ”ACE” (Action, 

Communication, Engagement) utgör le
darskapsgrunden för alla inom Gunnebo 
koncernen,

•  ”Road to Growth” är ett ledarskapspro
gram som vänder sig till mellanchefer med 
förutsättningar att växa inom koncernen,

•  Koncernens program för medarbetare i 
ledande positioner, som vanligtvis rappor
terar till en medlem i koncernledningen, 
kallas Challenger. 
Under 2019 har koncernen också lanse

rat riktade utbildningsinitiativ för att stödja 
organisationsförändringen. Fokus har lagts 
på utbildningar i förändringshantering för alla 
ledare.

E-plattform för utbildning 
För att underlätta spridningen av kunskap 
och öka tillgängligheten för utbildning har 
Gunnebo tagit fram ett brett utbud av ekur
ser tillgängliga för sina medarbetare inom 
områden som projektledning, kommunikation 
och försäljning. Att genomföra kurser online 
bidrar till att minska de kostnader och den 
miljöpåverkan som uppstår på grund av 

resor. De kurser och den information som 
finns på eplattformen utgör en viktig grund 
för medarbetar och prestationsutveckling. 
Systemet för prestationsutveckling är kopplat 
till eplattformen för att underlätta för både 
medarbetare och chefer att integrera dessa 
kurser i den personliga utvecklingsplanen. 
Ett fortsatt ökat användande under året visar 
att medarbetarnas engagemang för att ut
vecklas fortsätter att öka. 

Humankapitalrisk 
Humankapitalrisken är betydande för 
 Gunnebo. Koncernen strävar efter att 
 rekrytera och behålla rätt medarbetare. 
Risken hanteras med utgångspunkt i tydligt 
formulerade beteenden som definierats i 
grundstenar för prestation, Performance 
Cornerstones. Dessa används även i rekryte
ringsprocessen för profilkartläggning liksom 
vid utvecklingssamtal.

Jämställdhet
Gunnebos medarbetare rekryteras och 
befordras enbart baserat på sina kvalifikatio
ner för en viss tjänst. Lika möjligheter och lika 
behandling omfattar alla medarbetare inom 
koncernen, oavsett kön, civilstånd, etnisk 
eller nationell bakgrund. Vidare ska alla med
arbetare belönas rättvist och riktigt i enlighet 
med hur var och en har presterat och bidragit 
till företagets framgångar.

Jämställdhet är en viktig del av koncer
nens mångfaldsarbete. Av koncernens 
medarbetare är 17 procent kvinnor och 17 
procent av koncernens chefer är kvinnor. 

Gunnebos mål är att säkerställa att kvin
nor och män behandlas lika och ges lika 
förutsättningar för att utvecklas. För att öka 
andelen kvinnliga anställda och uppnå en 
mer balanserad könsfördelning på lång sikt 
arbetar koncernen bland annat med att 
främja inkluderingen av kvinnor i succes
sionsplaneringen samt kvinnors deltagande i 
ledarskapsutvecklingsprogram. Koncernens 
lönesättning baseras på ett globalt löne
sättningssystem och stöder ambitionen om 
lika lön för lika arbete. Eventuella skillnader 
i ersättningsnivåer är ett resultat av lokala 
förhållanden.

Mångfald
Ett av Gunnebos strategiska mål är att öka 
insikten om, och ta vara på fördelarna med, 
mångfalden inom koncernen. En global verk

samhet som Gunnebos måste ha kunskaper 
om lokala och kulturella förhållanden på en 
viss marknad samt förståelse för de anställ
das behov för att kunna utveckla verksam
heten. Mångfald uppmuntras på alla nivåer 
inom koncernen och Gunnebo strävar efter 
att representera en så stor mångfald som 
möjligt för att kunna tillgodose sina kunders 
behov på en global marknad. I begreppet 
mångfald inkluderar koncernen kön, etniskt 
ursprung, branscherfarenhet och andra 
mångfaldsindikatorer. I slutet av 2019 hade 
Gunnebo 498 chefer med personalansvar 
som representerade 35 nationaliteter. 

Socialt ansvar
Gunnebos mål är att all verksamhet ska 
präglas av jämställdhet och mångfald. Detta 
bidrar till kreativitet och nya idéer, vilket i sin 
tur är en förutsättning för att nå affärsfram
gångar. Gunnebo arbetar löpande med en 
rad olika globala projekt som syftar till att 
säkerställa koncernens mångfald och bidra 
till att skapa jämställda arbetsplatser.

Koncernens rekryteringsverktyg stöder en 
objektiv rekryteringsprocess och bedömer 
flera olika egenskaper som är relevanta för 
olika tjänster. Testet mäter olika egenskaper 
för att fastställa ett troligt beteendemönster 
i arbetet. Detta gör att Gunnebo på ett så 
objektivt sätt som möjligt kan avgöra vilken 
kandidat som är bäst lämpad för en viss 
tjänst. Sociala förhållanden anses inte re
levanta för Gunnebos direkta verksamhet. 
Gunnebo hanterar denna hållbarhetsrisk med 
stöd av koncernens uppförandekod, rekryte
rings och ersättningspolicy samt ett globalt 
lönesättningssystem. 

Lokala aktiviteter
Gunnebos uppförandekod bidrar till att se till 
att koncernen bedriver sin verksamhet på ett 
etiskt sätt och tar ansvar för att undvika att 
den sociala arbetsmiljön påverkas negativt. 
Utöver arbetet med sociala frågor i inköps 
och produktionsledet spelar Gunnebo också 
en aktiv roll för att stärka och främja de 
lokalsamhällen där koncernen är verksam. 
Lokala företag uppmuntras att stötta politiskt 
och religiöst oberoende gräsrotsprojekt i sin 
närhet och på så vis bidra till ökad jämställd
het, en högre utbildningsnivå och en generellt 
bättre levnadsstandard. 
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Gunnebos påverkan
Som ett internationellt företag är Gunnebo med
vetet om bolagets ansvar vad gäller den påverkan 
verksamheten har på miljön. Koncernen formalise
rade sitt åtagande för ett högkvalitativt miljöarbete 
när man införde den första miljöpolicyn 2008. Poli
cyn uppdaterades senast 2018.

Miljö

Koncernens aktiviteter ska alltid genomföras med 
hänsyn till miljön. Miljöpåverkan under koncernens 
direkta kontroll ska minimeras i den dagliga verk
samheten och resurser ska användas sparsamt 
och effektivt. 

Miljöpåverkan sker huvudsakligen i produktions
processer genom materialåtgång och energiför
brukning, utsläpp till luft och vatten eller uppkomst 
av buller och avfall. För att begränsa miljöpåverkan 
från produktionen har koncernens samtliga tillverk
ningsenheter certifierats enligt ISO 14001. I sam
band med sådan certifiering görs miljörisk analyser. 
Dessa analyser ger god information om de olika 
risker som finns vid tillverkningsenheterna och 
relevanta åtgärdsprogram kan sedan implemente
ras lokalt. Systemen omfattar även rutiner för intern 
revision och hantering av avvikelser. Inspektionerna 
utförs regelbundet av externa certifieringsorgan.

Miljömål och rapportering
Under 2016 identifierade Gunnebo de områden 
där verksamhetens miljöpåverkan är störst och 
fastställde ett antal ickefinansiella mål för mil
jöprestanda. Sedan dess har koncernen arbetat 
för att säkra denna rapportering och uppdaterar 
informationen regelbundet för att miljöstyrningen 
alltid ska vara så relevant som möjligt. Följande 
områden anser koncernen har störst miljöpåver
kan: elförbrukningen vid tillverkningsenheter och 
stora försäljningsenheter, koldioxidutsläpp från 
tillverknings och försäljningsenheter och från den 
egna fordonsparken samt återvinning av ickefarligt 
avfall inom produktionen. Under 2016 sattes därför 
nya mål för vart och ett av ovanstående områden, 
samtidigt som rapporteringsrutinerna förbättrades 
och kvalitetssäkrades.

Inför framtiden
Som nämnts uppdaterade koncernen sin miljöpo
licy 2018. Efter att ha sett över riskerna och gjort 
konsekvensanalyser beslutade Gunnebo att foku
sera på att: 

• minska koldioxidutsläpp och energiförbrukning,
• optimera användningen av vatten och råmaterial 

genom förbättring av processer, 
• hantera avfall så ansvarsfullt som möjligt.

Arbetet kommer under de kommande åren att 
centreras kring: 
• en strategi för minskade koldioxidutsläpp genom 

bättre hantering av utsläpp från verksamheten,
• förbättrad energihantering genom att inleda en ny 

fas av energianalys,
• kontinuerliga ansträngningar för att  

minska bränsleförbrukningen,
• ökad användning av återvunna material, 
• minskad påverkan av de förpackningar som 

används,
• förbättrad avfallshantering på alla nivåer inom 

företaget,
• livscykelperspektiv i koncernens produktutveck

lingsrutiner för att fortsätta arbetet inom områden 
som till exempel att minska produkternas energi
förbrukning och förenkla källsorteringen när pro
dukterna inte längre kan användas, 

• involvera medarbetarna i dessa förändringar 
eftersom ansvaret för miljön delas inom hela 
koncernen – varje anställd har ett ansvar att ta 
hänsyn till omvärlden och spelar en viktig roll i 
koncernens miljöarbete,

• fastställa nya ickefinansiella mål för kommande 
år.
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Koncernens resultaträkningar

Mkr Not 2019 2018

Nettoomsättning 2 5 459 5 128
Kostnad för sålda varor 2, 5 –4 064 –3 686
Bruttoresultat 1 395 1 442

Försäljningskostnader 2, 5 –663 –611
Administrationskostnader 2, 5 –517 –577
Övriga rörelseintäkter 8 24 42
Övriga rörelsekostnader 8 –47 –31
Rörelseresultat (EBIT) 192 265

Finansiella intäkter och finansiella kostnader, netto 9 –76 –53
Resultat före skatt 116 212

Inkomstskatt 10 –71 –92
Årets resultat från kvarvarande verksamhet 45 120

Resultat från avvecklad verksamhet 4 — –803
Årets resultat 45 –683

Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 45 –683
Innehav utan bestämmande inflytande — 0

45 –683

Resultat per aktie före utspädning, kr 16 0,55 –8,95
Varav kvarvarande verksamhet, kr 0,55 1,57
Varav avvecklad verksamhet, kr — –10,52

Resultat per aktie efter utspädning, kr 16 0,55 –8,94
Varav kvarvarande verksamhet, kr 0,55 1,57
Varav avvecklad verksamhet, kr — –10,51

Koncernens rapporter över totalresultatet

Mkr Not 2019 2018

Årets resultat 45 –683

Övrigt totalresultat

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingar (aktuariella vinster och förluster) 17 –41 33
Inkomstskatt 10 9 –7
Delsumma –32 26

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser på utländsk verksamhet 48 16
Säkring av nettoinvesteringar 2 –2
Kassaflödessäkringar 20 1 3
Delsumma 51 17

Övrigt totalresultat 19 43

Årets totalresultat 64 –640

Årets totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 64 –640
Innehav utan bestämmande inflytande — 0

64 –640
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Kommentarer till koncernens resultaträkningar
Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 459 Mkr (5 128). Justerat för valuta
effekter och avyttringar uppgick försäljningstillväxten till 3 procent, varav Cominfo 
stod för drygt hälften. Entrance Control hade en tillväxt på 21 procent, Safe 
Storage en ökning på 6 procent, Cash Management en minskning på 9 procent 
och Integrated Security en minskning med 6 procent. Valutaeffekten var 4 procent.

Nettoomsättningen bestod av 4 577 Mkr relaterat till produktförsäljning och 
882 Mkr relaterat till serviceintäkter.
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Bruttomarginal
Bruttomarginalen exklusive jämförelsestörande poster var 26,3 procent,  
jämfört med 28,4 procent föregående år. 

Rörelsekostnader
Försäljnings och administrationskostnader, exklusive jämförelsestörande pos
ter, minskade med 23 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. I 
relation till nettoomsättningen uppgick dessa till 20,5 procent jämfört med 22,3 
procent föregående år.

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader uppgick till –32 Mkr (–20) och 
inkluderade en nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar om 
–29 Mkr (–21 Mkr hänförliga till en nedskrivning i samband med en mindre 
avyttring i Storbritannien) kopplad till Integrated Security.

Jämförelsestörande poster påverkade periodens resultat med –91 Mkr (–29), 
varav –38 Mkr (–13) var kostnader för sålda varor och –62 Mkr (–47) var försälj
nings och administrationskostnader samt 9 Mkr (31) var övriga rörelseintäkter 
och rörelsekostnader. Jämförelsestörande poster inkluderade en kostnad av  
53 Mkr hänförligt till kostnadsbesparingsprogrammet, samt 38 Mkr som bestod 
av ett netto av kostnader hänförliga till tidigare initiativ och vinst från fastighets
försäljning i Portugal redovisad i andra kvartalet. Den totala kostnaden för  
kostnadsbesparingsprogrammet beräknas fortsatt uppgå till 60 Mkr och reste
rande kostnader kommer att belasta första halvåret 2020 och de bekräftade 
besparingarna väntas ge full effekt från och med andra halvåret 2020. Före
gående års jämförelsestörande poster inkluderade strukturella kostnader om  
60 Mkr, motverkat av både en vinst om 21 Mkr från avyttringen av en övervak
ningsverksamhet i Spanien samt en vinst om 10 Mkr från en fastighetsförsälj
ning i Sydafrika.

Rörelseresultat (EBIT)
EBIT uppgick till 192 Mkr (265), motsvarande en rörelsemarginal om 3,5 procent 
(5,2). 
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EBITA
Den interna finansiella uppföljningen för affärsområdena och koncernen 
 fokuserar på EBITA som ett finansiellt nyckeltal. EBITA definieras som rörelse
resultat (EBIT) före avskrivningar och nedskrivningar av förvärvsrelaterade 
immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster och effekter av IFRS 16 
Leasingavtal.

Mkr 2019 2018

Nettoomsättning 5 459 5 128

Kostnad för sålda varor exkl. jämförelsestörande 
poster –4 026 –3 673

Bruttoresultat exkl. jämförelsestörande poster 1 433 1 455
Försäljnings och administrationskostnader exkl. 
jämförelsestörande poster –1 118 –1 141
Övriga rörelseintäkter och kostnader exkl. 
jämförelsestörande poster –32 –20

Återför: Avskrivningar och nedskrivningar av 
förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 47 40

Återför: IFRS 16 leasingeffekt –9 —
EBITA 321 334

EBITA var 321 Mkr (334) och EBITAmarginalen var 5,9 procent (6,5). Föränd
ringen för perioden januari till december jämfört med motsvarande period 2018 
förklaras av:

Mkr  

EBITA 2018 334

Försäljningstillväxt 61

Struktur 48

Valuta 20

Övrigt –142

EBITA 2019 321

•   Försäljningstillväxten om 3 procent påverkade rörelseresultatet med 61 Mkr.
•   Besparingar relaterade till kostnadsbesparingsåtgärder uppgick till 48 Mkr, 

av vilka 14 Mkr var hänförligt till det kostnadsbesparingsprogram som till
kännagavs i juli 2019. 

•    Valutaeffekterna var 20 Mkr, varav omräkningsdifferenser var 19 Mkr och 
transaktionseffekten var 1 Mkr. 

•   Övriga effekter om –142 Mkr var främst hänförliga till ökade omkostnader och 
förluster från intressebolag, vilka vägdes upp av förbättringar av produkt
mixen. Årets omkostnader påverkades temporärt under övergången till den 
globala affärsområdesstrukturen. 
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Finansiella intäkter och kostnader, netto
Finansnetto uppgick till  –76 Mkr ( –53). Exklusive effekten av IFRS 16 Leasing
avtal motsvarande  –14 Mkr var detta huvudsakligen hänförligt till högre ränte 
och finansieringskostnader för externfinansiering. 

Inkomstskatt
Skatter uppgick  –71 Mkr ( –92), vilket motsvarar en effektiv skattesats om 61 
procent (43). Den effektiva skattesatsen påverkades negativt av nedskrivning 
av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar om  –29 Mkr ( –21) hänförliga till 
Integrated Security, ej värderade underskottsavdrag samt en skattekostnad om  
–10 Mkr hänförlig till ett förlorat skattemål från 2012. Föregående års skatter 
omfattade justeringar av tidigare års inkomstskattedeklarationer och nedskriv
ningar av uppskjutna skattefordringar.
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Koncernens balansräkningar

Mkr Not
31 december

2019
31 december

2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Goodwill 11 1 525 1 408
Övriga immateriella tillgångar 11 374 306
Nyttjanderättstillgångar 12 243 —
Materiella anläggningstillgångar 13 322 282
Uppskjutna skattefordringar 10 228 195
Övriga långfristiga fordringar 43 50
Summa anläggningstillgångar 2 735 2 241

Omsättningstillgångar
Varulager 14 754 717
Kundfordringar 15 972 1 018
Aktuella skattefordringar 120 113
Övriga kortfristiga fordringar 19 189 198
Likvida medel 744 569
Summa omsättningstillgångar 2 779 2 615

SUMMA TILLGÅNGAR 5 514 4 856

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 464 1 087
Summa eget kapital 1 464 1 087

Långfristiga skulder 
Långfristiga finansiella skulder 20 1 805 1 863
Avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad anställning 17 411 375
Långfristig del av leasingskulder 12 148 —
Uppskjutna skatteskulder 10 59 50
Summa långfristiga skulder 2 423 2 288

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 585 594
Aktuella skatteskulder 95 113
Kortfristiga avsättningar 18 51 55
Kortfristiga finansiella skulder 20 37 45
Kortfristig del av leasingskulder 12 100 —
Övriga kortfristiga skulder 19 759 674
Summa kortfristiga skulder 1 627 1 481

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 514 4 856
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Kommentarer till koncernens balansräkningar
Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar förändrades med 185 Mkr (–196) under året, varav 176 
Mkr var relaterade till förvärv av Cominfo, –29 Mkr (—) relaterade till goodwill
nedskrivningar och 42 Mkr (78) hänförs till valutaomräkning. Avskrivningar upp
gick till 50 Mkr (53), varav 18 Mkr (19) avsåg avskrivningar på förvärvsrelaterade 
immateriella tillgångar. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 46 Mkr 
(72) hänförliga till produkt och mjukvaruutveckling. Föregående år inkluderade 
även nedskrivningar i samband med avyttringar om 299 Mkr.

Nyttjanderättstillgångar
Koncernen har antagit IFRS 16 Leasingavtal från och med den 1 januari 2019 
och använder den förenklade övergångsmetoden, vilken inte kräver någon 
omräkning av jämförelsetalen i den finansiella rapporteringen. Vid införandet av 
denna redovisningsprincip redovisades 254 Mkr i nyttjanderättstillgångar och 
leasingskulder. Nyttjandetillgångar förändrades med –11 Mkr under året, varav 
91 Mkr relaterade till tillkommande nyttjanderätter, –111 Mkr var avskrivningar 
och 9 Mkr hänförs till valutaomräkning. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar förändrades med 40 Mkr (–63) under året, 
varav 30 Mkr var relaterade till förvärv av Cominfo, –16 Mkr (–10) var relaterade 
till försäljningar och 8 Mkr (8) hänförs till valutaomräkning. Avskrivningar upp
gick till 51 Mkr (61). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till  
69 Mkr (65) hänförliga till Safe Storage i USA och Entrance Control i  
Storbritannien. Föregående år inkluderade även nedskrivningar i samband 
med avyttringar om 59 Mkr.

Rörelsekapitalutveckling
Rörelsekapital, netto, minskade till 520 Mkr (610) under året vilket i förhållande 
till nettoomsättningen var 9,5 procent (11,9). 

Rörelsekapital, Mkr netto 2019
 % av  

försäljning 2018
% av  

försäljning

Varulager 754 13,8% 717 14,0 %

Kundfordringar 972 17,8% 1 018 19,9 %

Leverantörsskulder   –584 10,7% –594 11,6 %

Övriga operativa tillgångar/skulder   –621 11,4% –531 10,4 %

Summa 520 9,5% 610 11,9 %

Exklusive effekten av avyttrade tillgångar och skulder, utgjorde kundfordringar 
och varulager den största delen av den totala minskningen inom rörelsekapita
let medan valutaeffekten var mindre.
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Lång- och kortfristiga finansiella skulder
Koncernens lång och kortfristiga finansiella skulder uppgick till 2 094 Mkr  
(1 908) varav 8 Mkr (17) avser checkräkningskrediter och resterande var i 
huvudsak upplåning från finansiella institut. Totala kreditfaciliteter uppgick till  
2 627 Mkr (2 591), varav 785 Mkr (682) var outnyttjade vid årets slut.

Nettolåneskuld
Nettolåneskulden uppgick till 1 761 Mkr (1 714) vid årets utgång. Exklusive 
avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad anställning ökade 
netto låneskulden till 1 350 Mkr vid årets utgång (1 339 vid årets ingång). För
ändringen inkluderar både en ökning från inkluderingen av IFRS 16 Leasing
skuld på 254 Mkr, vilket kompenseras av den ökade likviden främst hänförlig till 
den slutförda nyemissionen.

Nettolåneskulden/EBITDA minskade från 3,5 vid årets ingång till 3,0 vid 
årets utgång.
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Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Koncernens avsättningar för ersättning till anställda efter avslutad anställning 
uppgick till 411 Mkr (375) vilket motsvarar en ökning om 36 Mkr. Ökningen är 
främst hänförlig till förändringar i antaganden vilka till viss del motverkats av 
 pensionsutbetalningar.

Eget kapital
Eget kapital uppgick till 1 464 Mkr (1 087) vid årets slut, motsvarande en 
ökning om 377 Mkr främst hänförliga till likviden från den slutförda nyemissio
nen om 351 Mkr (—). Årets resultat från kvarvarande verksamhet minskade till 
45 Mkr (120).

Omräkningseffekter bidrog positivt med 50 Mkr (14), inklusive en mindre 
effekt från säkring av nettoinvesteringar. Aktuariella förluster, brutto, var  
–41 Mkr (33), som tillsammans med den relaterade skatteeffekten om 9 Mkr 
(–7) bidrog med nettominskning i eget kapital. Betald utdelning uppgick till  
–38 Mkr (–92).

Anställda
Registrerat antal anställda vid årets slut var 4 256 (4 412), varav 193 anställda 
var relaterade till förvärv av Cominfo. Medelantal anställda uppgick till 4 226  
(4 363).
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Koncernens kassaflödesanalyser

Mkr Not 2019 20181)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat 192 –410
Justering för ej kassaflödespåverkande poster:
   Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 51 61
   Avskrivningar av immateriella tillgångar och nedskrivningar 79 74
   Avskrivningar av nyttjanderättstillgångar 111 —
   Nedskrivningar, avvecklad verksamhet — 526
   Övriga ej kassaflödespåverkande poster 15 76
Utbetalning av pensionsersättningar –46 –47
Betald inkomstskatt –115 –80
Ränta och övriga finansiella poster –65 –45
Förändring av rörelsekapital:
   Varulager 21 3
   Kundfordringar 91 108
   Leverantörsskulder –20 7
   Övriga rörelserelaterade tillgångar och skulder, netto 70 –31
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 384 242

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella tillgångar 11 –46 –72
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 13 –69 –65
Försäljning av anläggningstillgångar 34 19
Förvärv av verksamhet 3 –253 –59
Avyttring av verksamhet 3, 4 –2 –235
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten –336 –412

Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 48 –170

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån 375 1 385
Amortering av lån –459 –995
Förändring av kortfristiga lån –9 –48
Utbetalningar hänförliga till finansiella leasingavtal –106 —
Övriga finansieringsposter –6 –16
Nyemission 351 —
Försäljning av egna aktier — 1
Utdelningar –38 –92
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten 108 235

Årets nettokassaflöde 156 65

Likvida medel vid årets ingång 569 498
Årets nettokassaflöde 156 65
Omräkningsdifferenser 19 6
Likvida medel vid årets utgång 744 569

FÖRÄNDRING AV SKULDER FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN OCH NETTOLÅNESKULD

Mkr
Utgående 

balans 

Kassa flödes
påverkande  
förändringar

Icke kassa
flödes

påverkande 
förändringar

Omräk
nings 

differenser

Justerad
  ingående 

balans 
1 jan

IFRS 16 
juste

ringar2)

Utgående 
 balans  

2018

Långfristiga lån, inklusive kortfristig del 1 834 –75 17 1 1 891 — 1 891
Leasingskuld, inklusive kortfristig del 248 –106 92 8 254 254 —
Kortfristiga lån 8 –9 — — 17 — 17
Övriga kortfristiga finansiella tillgångar (–)/skulder (+) 4 –6 10 — 0 — 0
Summa skulder från finansieringsverksamheten 2 094 –196 119 9 2 162 254 1 908

Likvida medel –744 –156 — –19 –569 — –569
Nettolåneskuld 1 350 –352 119 –10 1 593 254 1 339

Pensionsförpliktelser, netto 411 –46 67 15 375 — 375
Nettolåneskuld inklusive pensionsförpliktelser 1 761 –398 186 5 1 968 254 1 714

1) Ej justerat för effekter avseende IFRS 5, dvs inkluderar kassaflöde från avvecklad verksamhet. 
2) Ingående balans per 1 januari 2019 har justerats till följd av införandet av IFRS 16 Leasingavtal.
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Kommentarer till koncernens kassaflödesanalyser
Allmänt
Siffrorna i kassaflödet har justerats för valutaeffekter som uppstår i samband 
med omräkningen av dotterbolagens balansräkningar till svenska kronor, då 
dessa inte är kassaflödespåverkande.

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 384 Mkr för helåret 
jämfört med 242 Mkr föregående år. Den största orsaken till förbättringen beror 
på ökningen inom rörelsekapitalet.

Ränta och övriga finansiella poster inkluderade erhållen ränta om 24 Mkr 
(18) och betald ränta om –50 Mkr (–45). Koncernens betalda ränta ökade 
under året främst till följd av högre ränte och finansieringskostnader för extern
finansiering. 

Förändringarna av det totala rörelsekapitalet var 162 Mkr (87), vilket var en 
förbättring med 75 Mkr jämfört med föregående år till följd av högre erhållna 
förskottsbetalningar.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 46 Mkr (72) där merparten 
utgörs av produkt och mjukvaruutveckling. Investeringar i materiella anlägg
ningstillgångar var 69 Mkr (65) vilket var i linje med föregående år. Därutöver 
genererades under året ett positivt kassaflöde om 34 (19) Mkr från intäkter från 
försäljning av anläggningstillgångar, huvudsakligen relaterat till försäljning av en 
fastighet i Portugal om 26 Mkr (13 Mkr, huvudsakligen hänförligt till en fastig
hetsförsäljning i Sydafrika). Förvärvsrelaterade betalningar uppgick till –253 
Mkr (–59), varav –237 Mkr var hänförligt till förvärvet av Cominfo och –16 Mkr 
var hänförligt till tidigare förvärv. 
   Kassaflödet från investeringsverksamheten 2018 inkluderade ett netto på 
–235 Mkr i avyttringsrelaterade betalningar främst hänförliga till Frankrike, Bel
gien och Luxemburg, samt –59 Mkr hänförligt till förvärv av minoritetsposter i 
 Brasilien och Mexiko samt en tilläggsköpeskilling.

Fritt kassaflöde
Fritt kassaflöde redovisas i tabellen nedan: 

Mkr 2019 2018

Rörelseresultat 192 –410

Avskrivningar 51 61

Avskrivningar och nedskrivningar av förvärvsrelaterade 
immateriella tillgångar 47 40

Nedskrivningar, avvecklad verksamhet — 526

Avskrivningar övriga immateriella tillgångar 32 34

Avskrivningar nyttjanderättstillgångar och IFRS 16 
 leasingeffekt 120 —

Övrigt –220 –96

Förändringar i rörelsekapital 162 87

Fritt kassaflöde 384 242

Investeringsverksamheten  
exklusive förvärv av verksamhet –81 –118

Utbetalningar hänförliga till finansiella leasingavtal –106 —

Fritt kassaflöde 197 124

Fritt kassaflöde för året uppgick till 197 Mkr jämfört med 124 Mkr för 2018. Fritt 
kassaflöde per aktie var 2,41 kr jämfört med 1,62 kr föregående år.
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Fritt kassaflöde

Mkr

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 108 Mkr (235) och 
inkluderade effekten av IFRS 16 Leasingavtal med betalningar om –106 Mkr 
(—) samt en nettoförändring av lånen om 252 Mkr (326), där likviden från den 
slutförda nyemissionen uppgick till 351 Mkr. Övriga finansieringsflöden inklude
rade förändringar i checkräkningskrediter och realiserade valutaswappar hän
förliga till långfristiga lån.

Betalda utdelningar till aktieägarna uppgick till 38 Mkr (92), motsvarande 
0,50 kr (1,20) per aktie.
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Utdelning i procent av årets resultat

* Föreslagen

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa och kortfristiga placeringar med en ursprunglig
löptid på 3 månader. 
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Koncernens förändringar av eget kapital

Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget

Mkr
Aktie
kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital
Säkrings

reserv

Omräk
nings
reserv

Balan
serade 

vinst
medel

Del-
summa

Innehav 
utan 

bestäm
mande 

inflytande

Totalt 
eget 
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Ingående balans 2019-01-01 385 988 –1 –200 –85 1 087 — 1 087
 
Årets resultat — — — — 45 45 — 45
 
Övrigt totalresultat:

Valutakursdifferenser — — — 48 — 48 — 48
Säkring av nettoinvesteringar — — — 2 — 2 — 2
Kassaflödessäkringar — — 1 — — 1 — 1
Aktuariella vinster och förluster — — — — –41 –41 — –41
Inkomstskatt — — — — 9 9 — 9
Delsumma — — 1 50 –32 19 — 19

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 96 255 — — — 351 — 351
Utdelningar — — — — –38 –38 — –38
Delsumma 96 255 — — –38 313 — 313

Utgående balans 2019-12-31 481 1 243 0 –150 –110 1 464 — 1 464

Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget
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Ingående balans 2018-01-01 385 988 –4 –214 679 1 834 32 1 866
 
Årets resultat — — — — –683 –683 0 –683
 
Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser — — — 16 — 16 0 16
Säkring av nettoinvesteringar — — — –2 — –2 — –2
Kassaflödessäkringar — — 3 — — 3 — 3
Aktuariella vinster och förluster — — — — 33 33 — 33
Inkomstskatt — — — — –7 –7 — –7
Delsumma — — 3 14 26 43 0 43

Transaktioner med aktieägare:
Försäljning av egna aktier — — — — 1 1 — 1
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande — — — — –16 –16 –32 –48
Aktierelaterad ersättning — — — — 0 0 — 0
Utdelningar — — — — –92 –92 — –92
Delsumma — — — — –107 –107 –32 –139

Utgående balans 2018-12-31 385 988 –1 –200 –85 1 087 0 1 087
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Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper

Redovisning (IAS 1)
Koncernredovisningen för Gunnebo AB är upprättad i enlighet med Interna
tional Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av Europeiska 
 Unionen (EU). De följer även Rådet för finansiell rapporterings RFR 1, Komplet
terande redovisningsregler för koncerner samt tillämpliga uttalanden (UFR). 
Koncernens finansiella rapporter är baserade på anskaffningskostnad om inte 
annat anges i redovisningsprinciperna nedan.

Årsredovisningen för moderbolaget, Gunnebo AB, undertecknades av 
 styrelsen den 19 mars 2020. Resultat och balansräkningarna samt de konsoli
derade resultat och balansräkningarna ska fastställas av årsstämman som 
hålls den 21 april 2020. 

Konsolidering (IFRS 10)
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, Gunnebo AB och de bolag i 
vilka det direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande. Gunnebo AB och 
dess dotterbolag benämns hädanefter ”Gunnebokoncernen” eller ”koncernen”. 

Bestämmande inflytande finns när koncernen har rätten att styra bolagets 
aktiviteter, har möjlighet att erhålla avkastning och kan utnyttja sin rätt att 
påverka en sådan avkastning. För merparten av koncernens dotterbolag exis
terar kontroll genom 100 procent ägarskap. Det finns också ett fåtal dotter
bolag som kontrolleras av Gunnebo där ägarskapet är mindre än 100 procent 
och där det bestämmande inflytandet utövas genom avtalsmässiga rättigheter. 
Dessutom har koncernen mindre innehav där koncernen har ett betydande 
men inte bestämmande inflytande. Dessa bolag benämns intressebolag och 
redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Rörelseförvärv och goodwill (IFRS 3)
Alla rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvstidpunkten 
värderas förvärvade tillgångar och skulder (identifierbara nettotillgångar) till 
verkligt värde, vilket kräver att uppskattningar görs. De väsentligaste förvär
vade nettotillgångarna är immateriella tillgångar såsom produkt utveckling, 
kundrelationer och varumärken. 

Verkligt värde för dessa tas fram med hjälp av oberoende värderingsexper
ter och allmänt accepterade värderingsmetoder baserade på prognosticerade 
framtida kassaflöden. Övriga förvärvade tillgångar inkluderar till en mindre grad 
även materiella anläggningstillgångar, varulager och finansiella tillgångar och 
skulder, som värderas baserat på tillgänglig marknadsinformation. Det över
värde som uppstår när anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet av 
identifierbara nettotillgångar redovisas som goodwill. 

Segmentsinformation (IFRS 8)
Rörelsesegment identifieras baserat på den interna strukturen av koncernens 
affärsverksamheter vars rörelseresultat regelbundet följs upp av koncernens hög
ste beslutsfattare i syfte att fördela resurser och bedöma resultat. Koncernens 
interna rapportering och uppföljning av koncernens rörelseresultat till högste 
beslutsfattare sker via affärsområdena Entrance Control, Safe Storage, Cash 
Management och Integrated Security. Följaktligen anses dessa vara de  primära 
operativa rörelsesegmenten.

Principerna för att mäta koncernens segment baseras på de IFRSprinciper 
som har tillämpats i de konsoliderade finansiella rapporterna, förutom IFRS 16 
leasingavtal som är en avstämningspost. För mer information se not 2. 

Omräkning av utländska verksamheter (IAS 21) 
Gunnebo ABs funktionella valuta är den svenska kronan (kr), vilket även är rap
porteringsvalutan för koncernen. Alla utländska dotterbolag rapporterar i sin 
funktionella valuta, vilken är den valuta som används i bolagets primära ekono
miska omgivning, oftast är det landet där dotterbolaget är verksamt. Vid kon
solideringen har alla balansposter omräknats till svenska kronor med balans
dagens kurs. Resultatposter har omräknats med genomsnittskurser för året. 
Omräkningsdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat i omräk
ningsreserven i eget kapital. Sådana omräkningsdifferenser redovisas i resul
taträkningen vid avyttringen av den utländska verksamheten.

Transaktioner i utländsk valuta omvärderas enligt gällande valutakurser per 
transaktionsdagen. Tillgångar och skulder i utländsk valuta, främst kund
fordringar och leverantörsskulder samt lån, har omräknats till balansdagens 
kurs. Kursdifferenser från kundfordringar, leverantörsskulder samt övriga 
rörelse tillgångar och skulder ingår i övriga rörelseintäkter och övriga rörelse
kostnader. Kursdifferenser från finansiella tillgångar och skulder ingår i finan
siella intäkter och kostnader.

De största valutorna var:

Genomsnittskurs Balansdagskurs

Land Enhet Valuta 2019 2018 2019 2018

Australien 1 AUD 6,57 6,49 6,51 6,32

Brasilien 1 BRL 2,40 2,39 2,25 2,32

Kina 1 CNY 1,37 1,31 1,33 1,31

EU 1 EUR 10,59 10,26 10,43 10,28

Storbritannien 1 GBP 12,07 11,59 12,21 11,35

Indonesien 1 000 IDR 0,67 0,61 0,67 0,62

Indien 100 INR 13,43 12,72 13,25 12,82

USA 1 USD 9,46 8,69 9,32 8,97

Intäkter från kontrakt med kunder (IFRS 15)
Koncernen genererar intäktsströmar som kan levereras inom respektive affärs
område Entrance Control, Safe Storage, Cash Management samt Integrated 
Security. Leveransavtalen inom respektive affärsområde ser relativt likartade ut 
på ett globalt plan, omfattar både produkter och tjänster, är relativt okomplice
rade till sin natur samt är med några få undantag relativt kortfristiga. De består 
till största delen av fastställda kvantiteter till ett fastställt pris, där intäkten redo
visas då kunden erhåller kontroll vilket normalt sker vid leverans till överens
kommen plats eller efter installation. Koncernen eftersträvar förskottsbetalning 
från kund före leverans för att finansiera relaterade materialinköp. I övrigt sker 
fakturering normalt när samtliga prestationsförpliktelser är uppfyllda.

Till en mindre omfattning har koncernen även kortfristiga kontrakt innehål
lande integration och anpassningar där delar av leveransen sker hos kund. I 
dessa fall tillämpas successiv vinstavräkning. Fakturering sker då enligt över
enskomna betalningstidpunkter.

Koncernen säljer även separata servicekontrakt samt förlängda garantiavtal 
för produkter. Dessa redovisas som separata prestationsåtaganden där intäk
ten redovisas över kontraktsperioden, huvudsakligen på linjär basis. Koncer
nen eftersträvar att årsvis förfakturera för dessa kontrakt, men även periodisk 
fakturering förekommer.

Returrätt eller återköp erbjuds inte eftersom de inte är vanliga på marknaden 
för säkerhetsprodukter.

Immateriella tillgångar (IAS 38)
Immateriella tillgångar redovisats till ursprunglig anskaffningskostnad efter avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningarna sker linjärt 
och baseras på tillgångarnas nyttjandeperioder som påbörjas när tillgången tas i 
bruk. Nyttjandeperioden baseras på historisk erfarenhet vid nyttjande av likar
tade tillgångar, användningsområde samt andra specifika egenskaper hos till
gången. Nyttjandeperioderna är:
•  Kundrelationer 5–10 år
•  Mjukvaror 3–5 år
•  Produktutvecklingskostnader 3–5 år
•   Förvärvad produktutveckling 3 år
•   Strategiskt varumärke, obegränsad nyttjandeperiod
•   Goodwill, obegränsad nyttjandeperiod

Internt utvecklade immateriella tillgångar 
Koncernens mest väsentliga internt utvecklade immateriella tillgångar är hänför
liga till produktutveckling samt mjukvara som utvecklats för internt bruk. Kostna
der under utvecklingsfasen kapitaliseras när det, enligt ledningens bedömning, är 
sannolikt att de kommer resultera i framtida ekonomiska fördelar och när kostna
derna under utvecklingsfasen kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Ledningens utvär
dering innefattar förmågan att avsluta projektet, bevis för att projektet är tekniskt 
genomförbart samt att avsikt och möjlighet att använda eller sälja tillgången före
ligger. Vid utvärderingen av produktutvecklingsprojekt betraktar ledningen före
komsten av en kundorder som ett signifikant bevis på teknisk och ekonomisk 
genomförbarhet. 

Alla andra forskningskostnader, såväl som utvecklingskostnader som inte 
uppfyller kriterierna för aktivering, belastar resultatet när de uppstår och redo
visas som kostnad för sålda varor i resultaträkningen.

Leasingavtal (IFRS 16) 
Nyttjanderättstillgångar och leasingskulder värderades till nuvärdet av de åter
stående leasingavgifterna, diskonterat genom att använda varje dotterbolags 
diskonteringsränta för den aktuella leasingtillgången. 

Noter – koncernen 
Belopp i Mkr om inte annat anges
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Nyttjanderättstillgångar skrivs av linjärt över leasingperioden. Koncernen 
bestämmer hyresperioden som hyresavtalet som inte kan avbrytas, tillsam
mans med eventuella perioder som täcks av en option att förlänga hyresavtalet 
om det är rimligt säkert att utnyttjas.

Framtida leasingbetalningar allokeras till en amortering av leasingskulden 
samt en finansiell kostnad i resultaträkningen. Ovanstående redovisningsme
tod tillämpas på koncernnivå, medan affärsområdena fortsätter att redovisa 
leasingavtal enligt den tidigare metoden, där operationella leasingavtal kost
nadsförs löpande. EBITA påverkas därmed inte. Effekten av IFRS 16 Leasing
avtal kommer således att vara en avstämningspost i koncernens segments
rapportering. 

Materiella anläggningstillgångar (IAS 16) 
Maskiner, mark, byggnader och inventarier redovisas i balansräkningen till 
anskaffningsvärde, efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskriv
ningar. Avskrivning sker linjärt och beräknas på tillgångarnas anskaffnings
värde där signifikanta komponenter skrivs av separat. Avskrivning sker över  
tillgångarnas uppskattade nyttjandeperiod som till stor del är baserad på  
historiska erfarenheter. Nyttjandeperioderna uppgår till: 
•  Byggnader 20–50 år
•   Maskiner 5–15 år
•   Inventarier 3–5 år

Nedskrivningar av anläggningstillgångar (IAS 36)
Anläggningstillgångar med begränsade nyttjandeperioder prövas för ned
skrivning om någon händelse inträffar eller omständigheter förändras, som 
 indikerar att det redovisade värdet inte är möjligt att återvinna.  

Immateriella  tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod
Goodwill och varumärke med obestämd nyttjandeperiod har allokerats till 
kassa genererande enheter som prövas för nedskrivning årligen och då det 
finns en indikation på att nedskrivningsbehov föreligger. 

En kassagenererande enhet är den minsta grupp identifierbara tillgångar 
som genererar ett kassaflöde oberoende av andra tillgångar eller grupper av 
tillgångar. Gunnebo definiera sina affärsområden som kassagenererande
enheter, med undantag för Integrated Security som utgörs av flera lokala inte
gratörsaffärer, vilket anses vara separat enskilda kassagenererandeenheter.  
De är den lägsta nivån där tillgångar kontrolleras för intern styrning. Koncernen 
har beslutat att ett förvärvat strategiskt varumärke har obegränsad nyttjande
period, då intentionen är att behålla och utveckla varumärket i den nära 
 framtiden.

Återvinningsvärde
Återvinningsvärde är det högsta av uppskattat värde minus försäljningskost
nader och nyttjandevärde. För att uppskatta nyttjandevärdet används en 
diskonterad kassaflödesmodell. Uppskattningen är en källa till osäkerhet då 
de bedömningar och antaganden som används i den diskonterade kassa
flödes modellen är förenade med osäkerhet om framtida händelser och mark
nadsförhållanden. Därför kan verkligt utfall avvika väsentligt. Uppskattningarna 
och antagandena har dock granskats av ledningen och överensstämmer med 
kortsiktiga prognoser samt långsiktiga strategiska planer.

Den diskonterade kassaflödesmodellen innefattar prognostisering av fram
tida kassaflöden från rörelsen som inkluderar uppskattningar av intäkter, 
rörelse kostnader och behov av rörelsekapital. Flera antaganden görs, av vilka 
de mest väsentliga är tillväxttakten och diskonteringsräntan. Prognoserna av 
framtida kassaflöden baseras på affärs och strategiska planer som extrapole
ras över en treårsperiod med en tillväxttakt fastställd för koncernen som helhet. 
Affärsplanerna speglar ledningens bästa uppskattningar av framtida intäkter 
och kostnader baserat på historiska trender, allmänna marknadsförhållanden, 
branschutveckling samt prognoser och annan tillgänglig information som fast
ställs på den lägsta enheten i affärsområdena. Ett slutvärde beräknas, baserat 
på Gordon Growthmodellen, som inkluderar en tillväxtfaktor och förväntad 

inflation. Prognoser av framtida kassaflöden justeras till nuvärde med en lämplig 
diskonteringsränta. Utgångspunkten för diskonteringsräntan är den långfristiga 
statsobligationsräntan, marknadsriskpremien, det aktuella landets riskpremie 
och den systematiska risken i koncernen vid tidpunkten för utvärderingen. 

Ledningen baserar diskonteringsräntan på den ingående risk som finns 
i  koncernens affärsmodell och i branschjämförelser.

Varulager (IAS 2)
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljnings
värde, där anskaffningsvärde beräknas i enlighet med FIFUprincipen (först in, 
först ut). Initialt värderas råmaterial och inköpta färdiga produkter till anskaffnings
kostnad, produkter i arbete och egentillverkade färdiga produkter värderas till till
verkningskostnad. I tillverkningskostnaden inräknas direkt  hänförliga kostnader 
såsom material och lön såväl som relevanta tillverknings omkostnader. 

Varulagrets anskaffningsvärde kan behöva justeras om anskaffningsvärdet 
överstiger nettoförsäljningsvärdet. De bedömningar som ligger till grund för 
fastställandet av varulagrets nettoförsäljningsvärde utgör en osäkerhetsfaktor. 
Ledningens uppskattningar baseras på aktuella priser, omsättningshastighet 
och lagrets ålder.

Inkomstskatter (IAS 12)
Inkomstskatter inkluderar aktuella skatter på beskattningsbara resultat, upp
skjutna skatter och utländska källskatter. Dessa redovisas i resultaträkningen 
om de inte kan hänföras till en transaktion som redovisats direkt mot övrigt 
totalresultat.

Aktuell skatt
Koncernbolag beräknar aktuell skatt i enlighet med de skatteregler och förord
ningar som gäller i de länder där vinsten beskattas. Inga avsättningar har gjorts 
för skatt som kan uppstå vid utdelning av resterande disponibla vinstmedel i 
utländska dotterbolag, då dessa kan delas ut skattefritt eller för att koncernen 
inte avser att göra några interna utdelningar inom överskådlig framtid.

Uppskjuten skatt
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder redovisas baserat på rådande 
skattesatser för skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på till
gångar och skulder samt på underskottsavdrag. 

Underskottsavdrag kan utnyttjas för att minska framtida beskattningsbara 
inkomster. Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag redovisas 
i den mån ledningen anser det sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott 
kommer att finnas i framtiden som medger redovisning. Ledningens bedöm
ning baseras på historisk lönsamhet, skattestrategier samt förfallotidpunkt 
för underskottsavdrag, vilket tillsammans anses vara starka bevis för bedöm
ningarna.

Finansiella tillgångar och finansiella skulder (IFRS 7, IFRS 9)
Koncernens finansiella tillgångar omfattar främst kundfordringar, finansiella 
skulder är primärt leverantörsskulder och lån till finansiella institutioner. Alla 
dessa kategoriseras som ”lån och kundfordringar” och mäts till upplupet 
anskaffningsvärde. 

Nedskrivningar avser i huvudsak reserveringar för osäkra fordringar, som 
redovisas om koncernledningen anser att tillräckliga belägg föreligger som 
 indikerar att fordringarna inte kan återvinnas.

Övriga finansiella tillgångar och skulder inkluderar, i mindre utsträckning, 
derivatinstrument. Koncernen använder derivatinstrument för att hantera volati
liteten i räntor (där säkringsredovisning tillämpas) och för valutaexponering på 
extern upplåning och intern utlåning.

När säkringsredovisning tillämpas, redovisas den effektiva delen av föränd
ringar av verkligt värde i övrigt totalresultat tills den säkrade posten redovisas 
i resultaträkningen. För andra derivat, som är kategoriserade som ”innehas för 
handel”, tas förändringar av verkligt värde upp i resultaträkningen.

Forts. not 1
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Ersättningar till anställda efter avslutad anställning (IAS 19) 
Avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad anställning uppkommer 
när förpliktelserna är förmånsbestämda och antingen ofonderade eller externt 
fonderade. 

För de planer som är ofonderade, betalas förmånerna ur tillgångarna från 
det bolag som har ingått i planen. Avsättningen i balansräkningen utgörs av 
nuvärdet av de förmånsbestämda förpliktelserna. 

För de planer som är fonderade, hålls de tillgångar som hör till planerna 
avskilda från koncernens tillgångar i externt förvaltade fonder. Skulden som 
redovisas i balansräkningen representerar underskottet av det verkliga värdet 
på förvaltningstillgångar över nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelserna. 

En så kallad ”Projected unit credit method” används för att beräkna nuvär
det av förmånsbestämda förpliktelser och kostnader avseende tjänstgöring 
under innevarande period. Beräkningar sker kvartalsvis för koncernens största 
planer och sker årligen för övriga planer. Externa aktuarier används för dessa 
beräkningar. De antaganden som används för att beräkna förpliktelserna och 
kostnaderna varierar med de ekonomiska faktorer som speglar förhållandena 
i de länder där de förmånsbestämda planerna är belägna och justeras för att 
reflektera marknadsförhållandena vid beräkningstidpunkten. Till följd av för   
ändrade marknadsmässiga och ekonomiska förhållanden kan emellertid de 
verkliga kostnaderna och förpliktelserna som planen ger upphov till väsentligt 
avvika från uppskattningarna. 

Vid uppskattning av förpliktelser och kostnader görs antaganden, de viktigaste 
antagandena kan variera mellan planerna men avser i huvudsak diskonterings
ränta, pensionsindexering och framtida löneökningar. Dessa antaganden bestäms 
separat för varje plan. Diskonteringsräntan för varje land baseras på avkastningen 
på högkvalitativa företagsobligationer (AAklassificerade företagsobligationer eller 
index såväl som bostadsobligationer för planerna i  Sverige) vilka har förfallotider 
som överensstämmer med löptiden på förpliktelsen.

Omvärderingar uppkommer vid förändringar av aktuariella antaganden samt 
erfarenhetsbaserad justering, som är skillnaden mellan aktuariella antaganden 
och faktiskt utfall. De redovisas direkt i övrigt totalresultat och omklassificeras 
aldrig till resultaträkningen. Kostnaden som belastar resultatet består främst av 
kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period och räntekostnad 
netto. Räntekostnader netto klassificeras såsom finansiella kostnader. Övriga 
kostnader belastar rörelseresultatet.

Vissa koncernbolag har avgiftsbestämda planer som avser ersättningar till 
anställda efter avslutad anställning, där koncernen inte har några åtaganden 
att betala ut förmåner efter att premier inbetalats till den tredje part som ansva
rar för planen. Sådana planer redovisas som en kostnad när premieinbetalning 
sker. 

Kritiska uppskattningar och bedömningar (IAS 1)
Vid upprättande av de finansiella rapporterna måste koncernledningen göra 
uppskattningar och bedömningar som påverkar redovisade tillgångs och 
skuldposter respektive intäkts och kostnadsposter. Dessa uppskattningar kan 
vara baserade på historiska erfarenheter, övriga interna/externa källor, och/eller 
antaganden som ledningen bedömer vara rimliga under rådande omständighe
ter. Dessa uppskattningar utgör grunden för bedömningar rörande redovisade 
värden på tillgångar och skulder, i de fall dessa inte utan vidare kan fastställas 
genom information från andra källor. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa 
uppskattningar som kan ha en betydande inverkan på koncernens finansiella 
rapporter. Koncernledningen anser att följande områden innefattar de mest kri
tiska bedömningarna och uppskattningarna som görs i samband med upprät
tande av de finansiella rapporterna, där en annan bedömning kan medföra 
väsentliga förändringar i de finansiella rapporterna under det kommande året.
•   Uppskattningar och viktiga antaganden vid nedskrivningstester av immate

riella tillgångar (not 11 i koncernen)
•   Bedömningar av sannolikheten att uppskjutna skattetillgångar kan realiseras 

(not 10 i koncernen)
•   Viktiga antaganden vid beräkning av avsättningar för ersättningar till 

anställda efter avslutad anställning (not 16 i koncernen)

Brexit
Gunnebo följer regelbundet Brexitutvecklingen för att bedöma vilken inverkan 
processen kan ha på verksamheten och för att kunna vidta åtgärder vid behov.

Coronaviruset (COVID-19)
Gunnebo följer löpande hur situationen kring Coronaviruset utvecklas. 
Koncern ledningen övervakar och utvärderar löpande eventuell påverkan på 
försörjningskedjan specifikt och affären generellt. Därutöver har affärsområ
dena löpande dialog med leverantörer och kunder om situationen.

Nya och ändrade standarder och tolkningar under 2019
Koncernen har antagit IFRS 16 Leasingavtal från och med den 1 januari 2019 
och använder den förenklade övergångsmetoden, vilken inte kräver någon 
omräkning av jämförelsetalen i den finansiella rapporteringen för 2018. Koncer
nen har dessutom valt att tillämpa möjligheten att undanta leasingavtal med en 
återstående leasingperiod om 12 månader räknat från den 1 januari 2019. För 
dessa leasingavtal kommer leasingavgifterna att kostnadsföras i resultaträk
ningen precis som tidigare. Vid införandet av denna redovisningsprincip redo
visades 254 Mkr i nyttjanderättstillgångar och leasingskulder. Båda värderades 
till nuvärdet av de återstående leasingavgifterna, diskonterat genom att 
använda varje dotterbolags diskonteringsränta för den aktuella leasingtill
gången. Kategorin ”byggnader och kontorsutrymmen” är den största katego
rin, med 174 Mkr vid årets ingång, och omfattar hyreskontrakt i alla geografiska 
regioner. Kategorin ”fordon” omfattar det största antalet leasingavtal. Leasing
avtal finns även för produktions och kontorsutrustning. Se not 12 för mer 
 information.

Nedan tabell visar avstämning av leasingskulderna per den 1 januari 2019: 

Mkr 

Operationella leasingåtaganden den 31 december 2018 276

Undantag för korttidsleasingavtal –11

Effekter av ytterligare förlängningar 11

Övriga effekter 2

Leasingåtaganden, brutto 278

Diskonteringseffekt –24

Leasingskulder per 1 januari 2019 254

Den genomsnittliga marginella låneräntan uppgick till 5,5 procent. 

Flera ändringar och tolkningar tillämpas första gången 2019, men har ingen 
påverkan på koncernens resultaträkning. 

Nya redovisningsprinciper som givits ut men ej ännu trätt i kraft 
Vissa nya redovisningsstandarder och tolkningar har publicerats som inte är 
obligatoriska under rapportperioden 31 december 2019 och som inte har anta
gits tidigt av koncernen. Dessa standarder förväntas inte ha en väsentlig inver
kan på koncernen i nuvarande eller framtida rapporteringsperioder och vid 
framtida transaktioner.
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Not 2 Segmentsrapportering

Koncernen rapporterar segments informationen baserat på fyra affärsområden: Entrance 
Control, Safe Storage, Cash Management och Integrated Security. Vart och ett av dessa 
beskrivs på sidorna 12–29.

Nettoomsättning 2019 2018

Entrance Control 1 307 1 048

Safe Storage 2 019 1 826

Cash Management 1 034 1 090

Integrated Security 1 099 1 164

Summa 5 459 5 128

Den interna finansiella uppföljningen för affärsområdena använder EBITA som ett mått för att
bedöma segmentens resultat. Detta exkluderar avvecklad verksamhet. Finansiella intäkter
och kostnader är inte fördelade på segmenten, då dessa drivs av den centrala treasury
funktionen, som hanterar koncernens likvida medel. Koncerngemensamma funktioner avser
övergripande funktioner och tjänster inom koncernledning, affärsutveckling, personal och 
hållbarhet, juridik och compliance (regelefterlevnad), finans, IT, varumärken, kommunikation 
samt investor relations.

2019 2018

Entrance Control 204 176

Safe Storage 144 151

Cash Management 68 122

Integrated Security 17 1

Delsumma EBITA från affärsområden 433 450

Koncerngemensamma funktioner –112 –116

EBITA 321 334

Avskrivningar och nedskrivningar av förvärvsrelaterade 
 immateriella tillgångar –47 –40

Jämförelsestörande poster –91 –29

IFRS 16 leasing effekt 9 —

Rörelseresultat (EBIT) 192 265

Finansiella intäkter och finansiella kostnader, netto –76 –53

Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet 116 212

Entrance Control
Nettoomsättningen uppgick till 1 307 Mkr (1 048), vilket gav en försäljningstillväxt med  
21 procent (13). Tillväxten kom från förvärvet av Cominfo samt projektverksamhet till bland 
annat flygplatser, tunnelbana och bussnätverk. Exklusive Cominfo var försäljningstillväxten 
12 procent.

EBITA uppgick till 204 Mkr (176), vilket gav en EBITAmarginal på 15,6 procent (16,8). 
Entrance Control lyckades att både växa och investera i framtida tillväxt under året, vilket 
förklarar den något lägre EBITAmarginalen jämfört med föregående år.

Safe Storage
Nettoomsättningen uppgick till 2 019 Mkr (1 826), vilket gav en försäljningstillväxt med
6 procent (4). Den positiva försäljningsutvecklingen kommer från en fortsatt bra nivå på
försäljningen till banker och av säkerhetsskåp till globala tillverkare av uttagsautomater. 

EBITA uppgick till 144 Mkr (151), vilket gav en EBITAmarginal på 7,1 procent (8,3). Den 
lägre marginalen kan förklaras av en alltför hög kostnadsnivå i Europa samt kostnader för att 
implementera den nya affärsområdesstrukturen globalt.

Cash Management
Nettoomsättningen uppgick till 1 034 Mkr (1 090), vilket gav en försäljningstillväxt med  
–9 procent (2). De negativa utveckling under året kommer från lägre volymer i AsiaPacific 
samt i Mellanöstern.

EBITA uppgick till 68 Mkr (122), vilket gav en EBITAmarginal på 6,6 procent (11,2). Den 
lägre marginalen förklaras främst av den minskade försäljningsvolymen i samtliga regioner 
samtidigt som Gunnebo fortsatte att investera i växande kundsegment.

Försäljning per affärsområde

EBITA per affärsområde

 Entrance Control, 24%

 Safe Storage, 37%

 Cash Management, 19%

 Integrated Security, 20%

 Entrance Control, 47%

 Safe Storage, 33%

 Cash Management, 16%

 Integrated Security, 4%

Försäljning per kundsegment

 Bank, 32%
 Detaljhandel, 32%
 Kollektivtrafik, 7%
  Offentliga och kommersiella byggnader, 19%
 Industri- och högriskanläggningar, 10%

Avskrivningar per affärsområde

Investeringar per affärsområde

2019

2019

2018

2018

 Entrance Control, 20 Mkr (14)

 Safe Storage, 28 Mkr (24) 

 Cash Management, 30 Mkr (37)

 Integrated Security, 11 Mkr (32)

 Koncerngemensamma funktioner, 12 Mkr (6)

 Entrance Control, 28 Mkr (22)

 Safe Storage, 34 Mkr (20) 

 Cash Management, 31 Mkr (26)

 Integrated Security, 15 Mkr (18)

 Koncerngemensamma funktioner, 7 Mkr (31)
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Integrated Security
Nettoomsättningen uppgick till 1 099 Mkr (1 164), vilket gav en försäljningstillväxt med  
–6 procent (–5). God försäljningsutveckling i Amerika, Indonesien samt Östeuropa kunde 
inte väga upp för svagare utveckling på övriga marknader.

EBITA uppgick till 17 Mkr (1), vilket gav en EBITAmarginal på 1,5 procent (0,1). EBITA 
förbättringen för helåret är ett resultat av pågående kostnadsbesparingsåtgärder som görs i 
syfte att förbättra lönsamheten i de lokala verksamheterna.

Affärsområdena mäts även på operativt rörelsekapital, vilket definieras som totala kundford
ringar, varulager, leverantörsskulder, såväl som övriga kortfristiga tillgångar och skulder som 
inte är skatte, finans eller IFRS 16 Leasingavtal relaterade. Investeringar innefattar immate
riella tillgångar och materiella anläggningstillgångar.

En avstämning av affärsområdenas operativa sysselsatta kapital i förhållande till syssel
satt kapital för koncernen är som följer: 

2019 2018

Entrance Control 354 181

Safe Storage 428 491

Cash Management 237 258

Integrated Security 197 268

Operativt sysselsatt kapital från affärsområden 1 216 1 198

Koncerngemensamma funktioner 4 1

Goodwill 1 525 1 408

Nyttjanderättstillgångar 243 —

Sysselsatt kapital 2 988 2 607

Den geografiska nettoomsättningen per marknad nedan baseras på kundens geografiska 
belägenhet. Anläggningstillgångar består av goodwill, övriga immateriella tillgångar och 
materiella anläggningstillgångar och redovisas baserat på tillgångarnas geografiska  
tillhörighet.

Nettoomsättning  
per marknad Anläggningstillgångar

Geografiska upplysningar 2019 2018 2019 2018

Sverige 190 223 177 185

Australien 216 230 21 18

Kina 252 198 37 5

Tyskland 274 258 292 258

Ungern 351 307 1 0

Indien 459 413 70 63

Italien 238 248 51 25

Spanien 327 345 205 192

Storbritannien 277 318 89 60

USA 710 629 544 499

Övriga – Europe, Middle East & Africa 1 262 1 205 410 167

Övriga – AsiaPacific 371 318 307 295

Övriga – Americas 532 436 260 229

Summa 5 459 5 128 2 464 1 996

Försäljning per region 2019

Entrance Control

 EMEA, 51%
 Asia-Pacific, 34%
 Americas, 15%

Integrated Security

 EMEA, 39%
 Asia-Pacific, 21%
 Americas, 40%

Cash Management

 EMEA, 71%
 Asia-Pacific, 7%
 Americas, 22%

Safe Storage

 EMEA, 56%
 Asia-Pacific, 27%
 Americas, 17%
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Not 3 Förvärv och avyttringar

Cominfo a.s.
Den 1 juli 2019 förvärvade Gunnebo 100 procent av aktierna i det tjeckiska 
företaget Cominfo a.s.. Cominfo hade cirka 190 anställda vid utgången av 
fjärde kvartalet 2019. Företaget erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll och 
passagesystem där mjukvara är en viktig del av erbjudandet. Förvärvet är i linje 
med koncernens strategi att ytterligare stärka affärsområdet Entrance Control. 
Köpeskillingen uppgick till 233 Mkr, efter avdrag för förvärvade likvida medel. 
Enligt förvärvsanalysen är de identifierade immateriella tillgångarna till följd av 
förvärvet främst hänförliga till förvärvad teknologi och kundrelationer.

Redovisad goodwill är hänförlig till humankapital och tillväxtmöjligheter från 
synergieffekter. Goodwillen är inte skattemässigt avdragsgill. Förvärvet har 
konsoliderats in i koncernens räkenskaper från det tredje kvartalet inom affärs
området Entrance Control. 

31 dec 
2019

Tillgångar och skulder i förvärvade verksamheter, verkligt 
värde

Övriga immateriella tillgångar 65

Materiella anläggningstillgångar 30

Varulager 40

Kundfordringar 25

Övriga kortfristiga tillgångar 7

Likvida medel 25

Leverantörsskulder –9

Övriga kortfristiga skulder –14

Uppskjutna skatteskulder –13

Långfristiga finansiella skulder –9

Identifierbara nettotillgångar 147

Goodwill 111

Total köpeskilling 258

Avgår: 

Likvida medel i förvärvade verksamheter –25

Påverkan på koncernens likvida medel per 31 december 233

Förvärvsrelaterade kostnader uppgick till 4 Mkr och redovisas inom Försälj
nings och administrationskostnader i koncernens resultaträkning samt inom 
förvärv av verksamhet inom nettokassaflöde från investeringsverksamheten i 
koncernens kassaflödesanalys.

Tilläggsköpeskilling
Under 2019 har en tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Grupo Sallén 
Tech S.L. i Spanien, från 2015, betalats med 15 Mkr (15).

Transaktioner med minoritetsintressen
Under 2018 har koncernen ökat ägarintressen i vissa dotterbolag. Mest bety
dande är förvärvet av resterande 19,5 procent av de utgivna aktierna i  
Gunnebo Gateway Brazil S.A. för 42 Mkr. 

Effekten på eget kapital hänförligt till ägarna av Gunnebo sammanfattas 
under året enligt följande: 

2019 2018

Redovisat värde av förvärvat innehav utan  
bestämmande inflytande — 32

Erlagd köpeskilling till innehav utan bestämmande 
inflytande* — –48

Överskott av köpeskilling redovisat i eget kapital — –16

* Varav –4 Mkr återstår att betalas och ingår i övriga kortfristiga skulder.

Avyttringar 
Det fanns inga avyttringar under året som slutade den 31 december 2019. 
Bortsett från försäljningen av den franska, belgiska och luxemburgska verk
samheten slutförde Gunnebo två mindre avyttringar under 2018 med en sam
manlagd kontant ersättning om 21 Mkr.

För mer information om försäljning av den franska, belgiska och luxem
burgska verksamheten hänvisas till not 4, Avvecklad verksamhet.

Not 4 Avvecklad verksamhet

Inga verksamheter avvecklades under 2019. 

2018
Den 17 juli, meddelade koncernen sin avsikt att avyttra verksamheten i Frank
rike, Belgien och Luxemburg. Den 3 december 2018 såldes dotterbolagen. 
Följaktligen presenterades denna verksamhet som avvecklad verksamhet.
Finansiell information avseende den avvecklade verksamheten för perioden 
fram till avyttringstidpunkten återfinns nedan.

Avyttringen omfattade det franska säljbolaget, de franska tillverknings
enheterna i Baldenheim och Bazancourt samt säljbolagen i Belgien och 
 Luxemburg. Verksamheten hade cirka 920 anställda. 

Avvecklad verksamhet i resultaträkningen 
Avyttringsgruppen utgör ett stort geografiskt område och klassificerades som 
avvecklad verksamhet. I koncernens resultaträkning ingick således inte intäkter 
och kostnader hänförliga till avyttringsgruppen i resultatet av kvarvarande verk
samhet utan redovisades som en enskild post i resultaträkningen under raden 
”Årets resultat från avvecklad verksamhet”. Alla tidigare offentliggjorda resultat
räkningsuppgifter har omräknats för jämförelseändamål. 

Årets resultat från avvecklad verksamhet inkluderade sex juridiska bolag, 
 eliminering av koncerninterna belopp, justeringar för avyttringsrelaterade kost
nader samt justeringar för försäljning och kostnader som kommer att kvarstå 
i kvarvarande verksamhet.

2018

Nettoomsättning 976

Rörelsekostnader exkl. avskrivningar –1 057

EBITDA –81

Avskrivningar –22

EBIT –103

Finansiella intäkter och finansiella kostnader, netto –2

Resultat före skatt –105

Inkomstskatt 10

Årets resultat från verksamheten –95

Förlust vid avyttring av verksamhet –708

Årets resultat från avvecklad verksamhet –803

Förlusten vid avyttringen specificeras nedan. Den är baserad på ett symboliskt 
försäljningspris och effekten av nödvändiga transaktioner i samband med 
avvecklingen.

Följande tillgångar och skulder är borttagna från koncernens balansräkning 
från och med den 3 december 2018.
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Specifikation av förlust vid avveckling 2018

Omsättningstillgångar, framförallt kundfordringar 515

Uppskjutna skatteskulder –15

Avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad 
anställning –96

Kortfristiga skulder –522

Likvida medel 226

Summa avyttrade tillgångar och skulder 108

Nedskrivningar 417

Nedskrivningar av uppskjutna skattefordringar 135

Kostnader för avveckling 48

Förlust vid avveckling 708

Likvida medel i avvecklade bolag 226

Betalda kostnader för avveckling 20

Summa kassapåverkan av avvecklingen 246

Nedskrivningar omfattade –232 Mkr för goodwill, –104 Mkr för övriga immate
riella tillgångar och materiella anläggningstillgångar samt –81 Mkr för varulagret.
 
Kassaflödesinformation för avvecklad verksamhet 
I tabellen nedan redovisas nettokassaflöden för operativa, investerings och 
finansieringsverksamheter som redovisas i koncernens kassaflödesanalys.

2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten –31

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar –20  

Avyttring av verksamhet –246

Kassaflöde från investeringsverksamheten –266

Kassaflöde från finansieringsverksamheten —

Not 5 Rörelsekostnader fördelade på kostnadsslag 

Kvarvarande 
 verksamhet

Avvecklad  
verksamhet

2019 2018 2018

Materialkostnader 2 284 2 067 89

Förändringar i varulager –25 12 9

Ersättningar till anställda 1 598 1 545 550

Under leverantörer 219 205 142

Transportkostnader 135 137 37

Fordons och resekostnader 204 176 46

Avskrivningar 231 113 22

Övrigt 598 619 184

Summa rörelsekostnader1) 5 244 4 874 1 079

1) Summan av kostnad för sålda varor, försäljningskostnader och administrationskostnader.

Rörelsekostnader fördelade på kostnadsslag
 Materialkostnader, 44% (42)
 Ersättningar till anställda, 30% (32)
  Inhyrd personal och  

underleverantörer, 4% (4)
 Transportkostnader, 4% (3)
 Avskrivningar, 4% (2)
 Fordons- och resekostnader, 3% (4)
 Övrigt, 11% (13)

Not 6 Ersättning till styrelse och ledande  befattningshavare

Ersättning till styrelsen för Gunnebo AB
Under året utbetald ersättning till av årsstämman valda styrelseledamöter i 
moderbolaget uppgick till 1 945 Tkr (2 030), varav 170 Tkr (155) utgör 
ersättning för utskottsarbete. Andelen kvinnor i styrelsen uppgick till 50 
procent (50) vid årets slut.

Tkr 2019 2018

Martin Svalstedt, styrelseordförande 500 500

Göran Bille 285 280

Anna Borg Sæther 270 265

Charlotte Brogren 255 250

Bo Dankis (avgick 2018) — 125

Eva Elmstedt 320 300

Mikael Jönsson 315 310

Summa 1 945 2 030

Ersättning till medlemmar i Gunnebos koncernledning (GET)5)

2019 2018

Tkr 
Vd

Stefan Syrén
Tidigare Vd 

Henrik Lange

Vice vd
Robert  

Hermans

Andra  
medlemmar i 

GET (8)4 Summa
Vd

Henrik Lange

Andra  
medlemmar i 

GET (9)4) Summa

Lön 795 5 926 458 22 380 29 559 6 910 22 292 29 202

Bonus1) — 463 184 5 769 6 416 508 2 233 2 741

Incitamentsprogram2) — — — — — 1 033 1 430 2 463

Övriga förmåner3) 2 124 86 3 159 3 371 121 2 863 2 984

Pensionskostnad 207 2 059 109 5 076 7 451 2 411 5 300 7 711

Avgångsvederlag — 5 759 — 12 176 17 935 — — —

Summa 1 004 14 331 837 48 560 64 732 10 983 34 118 45 101

1)  Inkluderar endast kontantbaserad kortfristig rörlig ersättning kostnadsförd för bonusåret 2019.
2) Relaterar till aktiebaserade incitamentsprogram LTIP 2015.
3) Övriga förmåner avser främst bostadsförmån samt bilförmån.
4) Inkluderar endast ersättningar för antalet månader som man varit medlem av GET. 
5) Andelen kvinnor i koncernledningen uppgick till 24 procent (22).
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Pensioner, avgångsvederlag och rörlig ersättning
Pensionsåldern för den verkställande direktören är 65 år. Pensionslösningen är 
premiebaserad och pensionskostnaden uppgår till 35 procent av lönen inklusive 
rörlig ersättning. Om verkställande direktören säger upp sig gäller en uppsäg
ningstid om 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida gäller en uppsäg
ningstid om 12 månader under vilken normal lön och andra förmåner utgår. Efter 
uppsägningstidens slut utgår ett avgångsvederlag som uppgår till 6 månaders 
lön (exklusive rörlig ersättning) som utbetalas med lika belopp under 6 månader.

För andra ledande befattningshavare (fyra personer som tillsammans med 
den Verkställande direktören utgör koncernledningen) är uppsägningstiden 
maximerad till 12 månader, under vilken lön och andra förmåner utgår. Perso
ner i koncernledningen som är bosatta utanför Sverige får erbjudas uppsäg
ningstider som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är bosatta, 
företrädesvis motsvarande de uppsägningstider som får förekomma i Sverige. 
Vid egen uppsägning är uppsägningstiden 6 månader. Avgångsvederlag tilläm
pas inte. Pensionsåldern är 65 år. För andra ledande befattningshavare i 
 Sverige (två personer) finns en premiebaserad pensionsplan. Avtalad premie
avsättning kan, beroende på ålder och lönenivå, uppgå till maximalt 35 procent 
av grundlönen.

Den rörliga lönen ska vara beroende av hur på förhand bestämda kvantitativa 
mål uppfylls och ska för den verkställande direktören vara maximerad till högst 
90 procent av den fasta lönen, varav 40 procent härrör från maximum från lång
siktiga incitamentsprogram. För övriga medlemmar i koncernledningen ska den 
rörliga lönen vara maximerad till högst 70 procent av den fasta lönen, varav 20 
procent härrör från maximum från långsiktiga incitamentsprogram.

Incitamentsprogram
Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2019/2023)
Årsstämman 2018 beslutade att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incita
mentsprogram (LTI 2019/2023) som omfattar 23 deltagare anställda inom kon
cernen, inklusive den verkställande direktören. Programmet innebär att delta
garna erhåller, beroende på uppfyllelsen och utvecklingen av tre olika 
prestationsmål under räkenskapsåret 2019, vederlagsfritt aktier på tilldelnings
dagen som infaller efter årsstämman 2023 men före den 30 juni 2023. Det 
maximala antalet aktier som kan erhållas ska motsvara 20 procent av deltaga
rens faktiska utbetalade lön 2019, dock med vissa begränsningar angående 
högsta antal aktier som kan tilldelas. Maximalt kan 471 266 aktier, exklusive 
aktier som täcker kostnader för sociala avgifter, tilldelas. En förutsättning för att 
deltagaren ska erhålla aktier är att deltagaren behållit sin anställning inom  
koncernen fram till utgången av 2022. Ingen tilldelning av aktier kommer att 
ske enligt programmet om målen inte har uppfyllts.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2018/2022)
Årsstämman 2017 beslutade att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitaments
program (LTI 2018/2022) som omfattar 21 deltagare anställda inom koncernen, 
inklusive den verkställande direktören. Programmet innebär att deltagarna 
erhåller, beroende på uppfyllelsen och utvecklingen av tre olika prestationsmål 
under räkenskapsåret 2018, vederlagsfritt aktier på tilldelningsdagen som infal
ler efter årsstämman 2022 men före den 30 juni 2022. Det maximala antalet 
aktier som kan erhållas ska motsvara 20 procent av deltagarens faktiska utbe
talade lön 2018, dock med vissa begränsningar angående högsta antal aktier 
som kan tilldelas. Maximalt kan 259 651 aktier exklusive aktier som täcker 
kostnader för sociala avgifter tilldelas. En förutsättning för att deltagaren ska 
erhålla aktier är att deltagaren behållit sin anställning inom koncernen fram till 
utgången av 2021. Ingen tilldelning av aktier kommer att ske enligt programmet 
om målen inte har uppfyllts.

Långsiktigt incitamentsprogram LTIP 2015 
Årsstämman 2015 beslutade om ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitaments
program för högst 20 anställda bestående av Vd, koncernledning och andra 
nyckelpersoner inom koncernen. Programmet förutsätter att deltagaren inves
terar i Gunneboaktier inom LTIP 2015 (”Sparaktier”). Sparaktierna måste 
behållas under en treårig intjänandeperiod som löper från och med den 1 juni 
2015 till den 1 juni 2018. Förutsatt att både innehavet av Sparaktien och delta
garens anställning i koncernen kvarstår vid utgången av intjänandeperioden är 
deltagaren berättigad till att kostnadsfritt erhålla en Gunneboaktie för varje 
Spar aktie som deltagaren investerat i (”Matchningsaktier”). Därutöver är delta
garna berättigade till att erhålla ytterligare högst fyra Gunneboaktier per 
Sparaktie vad gäller bolagets verkställande direktör och högst tre Gunnebo

aktier vad gäller övriga deltagare, förutsatt att vissa prestationsmål är uppfyllda 
(”Prestationsaktier”). Tilldelning av Prestationsaktier baseras på av styrelsen 
fastställda miniminivå respektive övre målnivå avseende resultat per aktie under 
intjänandeperioden. Miniminivån samt övre målnivån har fastställts till ett acku
mulerat resultat per aktie om 8,00 kr respektive 14,00 kr över en treårsperiod.

Den förväntade utbetalningen enligt detta program är att 103 580 Match
ningsaktier kan tilldelas beroende på om återstående anställningsvillkor upp
fylls av deltagarna och att Sparaktierna har varit kvar i den anställdes värde
papperskonto under hela intjänandeperioden. 

Den totala kostnaden för LTIP 2015 baseras på aktiepriset vid tilldelnings
tidpunkten gånger förväntade antalet aktier som ska tilldelas, och tas över 
intjäningsperioden 1 juni 2015 till 1 juni 2018. Aktiepriset på tilldelningsdagen 
reduceras med nuvärdet av förväntade utdelningar under perioden fram till 
utskiftning av aktierna i enlighet med villkor i programmet, och beräknas till 
37,80 kronor per aktie.

Under juli 2018 har 103 580 aktier överförts till deltagare i LTIP 2015 
programmet. Aktiekurs vid denna dagen var 28,10 kr.

Kostnader 2018 uppgick till 0 Mkr (+2,2) inklusive sociala avgifter, varav 
0 (+1,8) Mkr hänför sig till medlemmar i koncernledningen. Avsättningen i 
balansräkningen  uppgick till 0 Mkr (4,2) inklusive sociala avgifter. 

Not 7 Arvode till revisorer

2019 2018

Arvode till Deloitte

Revisionsuppdrag 8,0 6,5 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 2,0 0,2

Skatterådgivning 1,2 1,1

Övriga tjänster 0,1 0,2

Summa arvode till Deloitte 11,3 8,0

Revisionsarvoden till övriga revisionsfirmor 1,1 1,0

Summa arvode till revisorer 12,4 9,0

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisio
nen. Arvoden som avser revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget inne
bar främst granskning av genomförd nyemission samt utökad granskning 
avseende intern kontroll. Övriga tjänster är sådan rådgivning som inte är hän
förlig till någon av de tidigare uppräknande tjänsterna.

Not 8 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader

Övriga rörelseintäkter 2019 2018

Realisationsvinster, försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 16 12

Kursvinster 5 3

Vinster från intresseföretag — 4

Vinst från avyttring av verksamhet — 21

Övrigt 3 2

Summa 24 42

Övriga rörelsekostnader 2019 2018

Kursförluster –6 –5

Förluster från intresseföretag –7 —

Nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella  
tillgångar –29 –21

Övrigt –5 –5

Summa –47 –31

Realisationsvinster inkluderade 15 Mkr hänförliga till en fastighetsförsäljning i 
Portugal. Motsvarande belopp föregående år uppgick till 10 Mkr avseende en 
fastighetsförsäljning i Sydafrika. Föregående år var vinst från avyttring av  
verksamhet om 21 Mkr hänförlig till avyttringen av en övervakningsverksamhet 
i Spanien. 

Forts. not 6
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Nedskrivningen av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar om –29 Mkr 
(–21) var hänförlig till affärsområdet Intergrated Security.

Innehav i intresseföretag var 5 Mkr (12). Detta inkluderade 55 procent 
ägande i Gateway Security Portugal Ltda, 48 procent ägande i Prodimo AB 
och 49 procent ägande i Gateway Varesikring A/S.

Not 9 Finansiella intäkter och kostnader, netto

2019 2018

Finansiella intäkter

Ränteintäkter 24 17

Kursvinster och övriga intäkter 2 13

Summa 26 30

Finansiella kostnader

Räntekostnader –50 –44

Finansiella kostnader på pensioner, netto –11 –12

Finansiella leasingkostnader –14 —

Kursförluster –5 –9

Bankavgifter och garantikostnader –16 –11

Övrigt –6 –7

Summa –102 –83

Finansiella intäkter och kostnader, netto –76 –53

Not 10 Inkomstskatt

Skattekostnad 2019 2018

Aktuell skattekostnad –97 –90

Uppskjuten skattekostnad 26 –2

Summa –71 –92

Inkomstskatt redovisad i övrigt totalresultat inkluderar 9 Mkr (–7) hänförliga till 
 omvärdering av avsättningar till anställda efter avslutad anställning.

Skattekostnaden för 2018 exkluderar skatteinkomsten från avvecklad verk
samhet om 10 Mkr som ingår i förlust vid avveckling av verksamhet (se not 4).

Avstämning av svensk skattesats jämfört med  
effektiv skattesats 2019 2018

Resultat före skatt 116 212

Skatt enligt svensk skattesats 21,4% (22,0%) –25 –47

Effekter av utländska skattesatser –7 –13

Övrigt, inkl. ej avdragsgilla kostnader/ 
ej skattepliktiga poster –7 13

Underskottsavdrag som inte värderats –14 –16

Värdering av ej tidigare värderade underskott — –9

Skatt hänförligt till tidigare år –13 –15

Källskatter –5 –5

Summa –71 –92

Effektiv skatt i % 61% 43%

Den 14 juni 2018 antog Sverige stora förändringar av bolagsskattebestämmel
serna. Den nya lagen minskar bolagsskattesatsen i två steg, från 22,0 procent 
till 21,4 procent från och med 1 januari 2019 och till 20,6 procent från och med  
1 januari 2021. Denna förändring resulterade i en förlust på 1 Mkr relaterad till 
omvärderingen av uppskjutna skattefordringar på koncernens svenska dotter
bolag, som redovisades under 2018. 

2019

Uppskjuten skatt, netto
Uppskjuten 

skattefordran
Uppskjuten 
skatteskuld

Anläggningstillgångar 9 58

Omsättningstillgångar 24 1

Avsättningar för ersättningar till anställda  
efter avslutad anställning 57 0

Kortfristiga avsättningar 14 —

Övrigt 24 —

Underskottsavdrag 100 —

Utgående balans 228 59

2018

Uppskjuten skatt, netto
Uppskjuten 

skattefordran
Uppskjuten 
skatteskuld

Anläggningstillgångar — 46

Omsättningstillgångar 21 4

Avsättningar för ersättningar till anställda  
efter avslutad anställning 47 0

Kortfristiga avsättningar 10 —

Övrigt 32 0

Underskottsavdrag 85 —

Utgående balans 195 50

Förändringar i uppskjuten skatt, netto 2019 2018

Ingående balans, netto 145 256

Redovisat i årets resultat, kvarvarande verksamhet 26 –2

Redovisat i årets resultat, avvecklad verksamhet 0 22

Förvärvade verksamheter –13 0

Avvecklad uppskjuten skatt balans, netto 0 10

Nedskrivningar av uppskjutna skattefordringar 0 –135

Skatt på belopp redovisade i övrigt totalresultat 9 –7

Omräkningsdifferenser 2 1

Utgående balans, netto 169 145

Underskottsavdrag
Per den 31 december 2019 uppgick koncernens underskottsavdrag till totalt 
1 761 Mkr (1 846). Ungefär 93 procent av underskottsavdragen har inga
förfallodatum för utnyttjande. Uppskjutna skattefordringar avseende under
skottsavdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att dessa kan nyttjas 
mot skattepliktiga inkomster, med hänsyn taget till nyttjandeperioder. Upp
skjutna skattefordringar om 100 Mkr (85), hänförliga till underskottsavdrag om 
484 Mkr (502), redovisades i balansräkningen. Dessa uppskjutna skatteford
ringar inkluderar ett belopp om 57 Mkr (73) hänförliga till dotterbolag som har 
beskattningsbara förluster under den aktuella perioden. 

Ledningen bedömer att förlustavdrag kommer att utnyttjas i framtiden, 
huvudsakligen på grund av följande skäl: det finns en historik av inkomst före 
skatt; dessa dotterbolag bedöms komma att generera beskattningsbar 
inkomst på kort sikt; det finns skattestrategier som kan genomföras för att 
påskynda skattepliktig inkomst för att realisera en del av de uppskjutna skatte
fordringarna; och en väsentlig del av nettoförlusterna har ett obestämt liv eller 
inte löper ut på kort sikt.



Gunnebo Årsredovisning 2019 / Finansiella rapporter

70  

Not 11 Immateriella tillgångar

2019 Goodwill
Övriga immateriella 

tillgångar

Anskaffningsvärde

Ingående balans 1 408 787

Investeringar — 46

Förvärv 111 65

Utrangeringar — –3

Omräkningsdifferenser 35 14

Utgående balans 1 554 909

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående balans 0 481

Avskrivningar — 50

Nedskrivningar 29 —

Avyttringar — –3

Omräkningsdifferenser — 7

Utgående balans 29 535

Utgående bokfört värde 1 525 374

2018 Goodwill
Övriga immateriella 

tillgångar

Anskaffningsvärde

Ingående balans 1 596 855

Investeringar — 72

Avyttringar –253 –187

Omklassificeringar — 16

Omräkningsdifferenser 65 31

Utgående balans 1 408 787

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående balans — 541

Avskrivningar — 53

Nedskrivningar 253 46

Avyttringar –253 –177

Omräkningsdifferenser — 18

Utgående balans — 481

Utgående bokfört värde 1 408 306

Övriga immateriella tillgångar består av förvärvsrelaterade tillgångar med obe
stämbar nyttjandeperiod i form av varumärken, kundrelationer  och produktut
veckling med ett utgående redovisat värde om 83 Mkr (80), 50 Mkr (55) och 57 
Mkr (—). Dessutom, inkluderar det internt genererade balanserade utgifter för 
produktutveckling och programvara utvecklad för internt förbruk med ett utgå
ende redovisat värde om 113 Mkr (92) respektive 71 Mkr (79). Under året 
gjorda investeringar i produktutvecklingsprojekt har uppgått till 46 Mkr (46).

Avskrivningar är inkluderade i kostnad för sålda varor med –37 Mkr (–40),  
försäljningskostnader med –2 Mkr (–3) och administrationskostnader med  
–11 Mkr (–10). Dessa ingår i koncernens resultaträkning.

Nedskrivningar, som ingår i övriga rörelseintäkter och kostnader i resultat
räkningen, inkluderar en nedskrivning av goodwill kopplad till Integrated 

 Security. Se nedskrivningstest nedan för ytterligare information. Nedskriv
ningar under 2018 hänför sig till gjorda avyttringar, där huvuddelen bestod av 
försäljningen av den franska, belgiska och luxemburgska verksamheten som 
uppgick till 232 Mkr. Se not 4 Avvecklad verksamhet för vidare diskussioner 
avseende avyttringen. Övriga rörelseintäkter och kostnader från den kvarva
rande verksamhet inkluderar dessutom en nedskrivning om 21 Mkr, som härrör 
från avyttringen av en Integrated Security verksamhet i Storbritannien. 

Nedskrivningstest
Nedanstående tabell visar det totala redovisade värdet av goodwill och varu
märke med obestämbar nyttjandeperiod som allokerats per kassagenererande
enhet (KGE) inom ramen för eventuellt nedskrivningsbehov. Med hänsyn tagen 
till att bedömning har gjorts så att kassaflödena hänförliga till varumärken inte 
kan särskiljas från övriga kassaflöden inom respektive kassagenererande 
enhet, genomförs nedskrivningsprövning för både goodwill och varumärken 
gemensamt för de relevanta KGE. Varumärken uppgick till 83 Mkr (80) och 
ingick i KGE Safe Storage, medan goodwill fördelades över flera KGE (affärs
områden). Under 2019 har goodwill flyttats på grund av förskjutningar i affärs
enheterna från omorganisationen. 
 

KGE 2019 2018

Entrance Control 281 291

Safe Storage 845 487

Cash Management 380 403

Övriga KGE 102 307

Redovisat värde 1 608 1 488

Återvinningsvärdet av KGE baserades på nyttjandevärdet, som beskrivs i not 1. 
Det bestäms genom att diskontera de framtida kassaflödena som genereras från 
de kassagenererande enheternas fortsatta utnyttjande. Återvinningsvärdet för de 
kassagenererande enheterna fastslogs vara högre än det redovisade värdet, för
utom en nedskrivning om 29 Mkr på goodwill relaterad till den elektroniska varu
larmsverksamheten.

Beräkning av återvinningsvärdet för alla KGE är mest känslig för följande  
antaganden:

Diskonteringsränta
Nyttjandevärdet beräknas med hjälp av en diskonteringsränta före skatt om 7,8 
procent (9,1), vilket motsvarar koncernens vägda genomsnittliga kapitalkostnad, 
WACC. KGE, som är affärsområdena, är alla relativt diversifierade, har en bred 
geografiska täckning och till stor del en bred kundsegmentbas. De prognostise
rade kassa flödena har tagit hänsyn till eventuella specifika risker. Samma diskon
teringsränta har därför använts till samtliga områden. En känslighetsanalys utför
des baserat på en procentenhets ökning, som en möjlig negativ förändring. Detta 
skulle inte leda till någon nedskrivning.

Rörelsemarginaler
Den genomsnittliga tillväxten som använts för att extrapolera framtida kassa
flöden, resulterar i en konstant marginalutveckling under prognosperioden. En 
känslighetsanalys utfördes med en oförändrad rörelsemarginal under prognos
perioden, som är en möjlig, men ändå aggressiv negativ förändring. Detta skulle 
resultera i en ytterligare nedskrivning av den elektroniska varularmsverksamheten 
som ingår i övriga KGE.

Tillväxttakten som används för att extrapolera kassaflödena utöver 
 prognos perioden
En tillväxt om 2,0 procent (2,0) användes för att beräkna den eviga tillväxten. En 
känslighetsanalys utfördes för att reducera detta till 0 procent, vilket inte skulle 
leda till någon nedskrivning.
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Not 12 Leasing

Tabellen nedan anger nyttjanderättstillgångar per kategori: 

2019

Byggnader 
och  

kontors
lokaler Fordon

Produktion 
och  

kontors
utrustning

 
 

Summa

Anskaffningsvärde 

Ingående balans 173 62 19 254

Tillkommande nyttjanderätter 67 20 4 91

Justeringar –3 — — –3

Omräkningsdifferenser 5 2 1 8

Utgående balans 242 84 24 350

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans — — — —

Avskrivningar 70 32 9 111

Justeringar –3 — — –3

Omräkningsdifferenser –1 — — –1

Utgående balans 66 32 9 107

Utgående bokfört värde 176 52 15 243

Kontrakterade förfallodatum för leasingskulder

Mindre än 12 månader 100

12 år 61

25 år 67

Över 5 år 20

Summa 248

Det totala kassautflödet gällande leasingavtal 2019 var 120 Mkr, varav 14 Mkr 
avsåg räntekostnader. Utgifter hänförliga till korttidsleasingavtal, vilka inte ingår 
i redovisade leasingskulder, uppgick till 7 Mkr.

Not 13 Materiella anläggningstillgångar

2019

Byggna
der och 

mark1)

Maski
ner

Inven 
tarier

Pågående 
nyanlägg

ningar

 
 

Summa

Anskaffningsvärde

Ingående balans 179 342 260 42 823

Investeringar 4 32 19 14 69

Förvärvade tillgångar 24 0 4 2 30

Utrangeringar –23 –21 –29 — –73

Omklassificeringar — 20 — –20 —

Omräkningsdifferenser 6 12 13 2 33

Utgående balans 190 385 267 40 882

Ackumulerade av- och 
 nedskrivningar

Ingående balans 82 240 219 — 541

Avskrivningar 8 24 19 — 51

Utrangeringar –14 –15 –28 — –57

Omräkningsdifferenser 3 9 13 — 25

Utgående balans 79 258 223 — 560

Utgående bokfört värde 111 127 44 40 322

2018

Byggna
der och 

mark1)

Maski
ner

Inven 
tarier

Pågående 
nyanlägg

ningar

 
 

Summa

Anskaffningsvärde

Ingående balans 388 531 354 48 1 321

Investeringar 6 12 21 26 65

Utrangeringar –9 –13 –10 0 –32

Avyttringar –228 –203 –115 –7 –553

Omklassificeringar 9 3 0 –27 –15

Omräkningsdifferenser 13 12 10 2 37

Utgående balans 179 342 260 42 823

Ackumulerade av- och 
 nedskrivningar

Ingående balans 283 401 292 — 976

Avskrivningar 10 26 25 — 61

Utrangeringar –6 –8 –8 — –22

Avyttringar –229 –204 –116 –13 –562

Nedskrivningar 13 13 20 13 59

Omräkningsdifferenser 11 12 6 0 29

Utgående balans 82 240 219 0 541

Utgående bokfört värde 97 102 41 42 282

1) Inklusive markanläggningar.

Avskrivningar är inkluderade i kostnad för sålda varor med –36 Mkr (–47),  
försäljningskostnader med –4 Mkr (–3) och administrationskostnader med  
–11 Mkr (–11), vilka ingår i koncernens resultaträkning.

Not 14 Varulager

2019 2018

Råvarulager 201 190

Varor under tillverkning 42 38

Färdiga varor 464 431

Pågående installationsarbeten 47 58

Summa 754 717
 
Per den 31 december 2019 uppgår koncernens reserv för inkurans till  
79 Mkr (74).

Not 15 Kundfordringar, avtalstillgångar och avtalsskulder

2019 2018

Kundfordringar 939 946

Avtalstillgångar

   Ej fakturerade intäkter (vid en tidpunkt) 6 11

   Successiv vinstavräkning (över tid) 27 61

Totala kundfordringar 972 1 018

Avtalstillgångarna relaterar främst till koncernens rätt till ersättning vid rappor
teringstidpunkten, för levererade men ännu ej fakturerade produkter. En avtals
tillgång omklassificeras till kundfordran vid fakturering, vilket sker då samtliga 
prestationsåtaganden i avtalet är uppfyllda. 

Den utgående balansen för 2019 förväntas vara fullt ut fakturerad under 
påföljande år. 

Vanligt betalningsvillkor varierar geografiskt, men koncernen strävar mot  
30 dagar. 
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2019 2018

Kundfordringar, ej förfallna 746 748

Förfallna, 1–30 dagar 139 189

Förfallna, 31–60 dagar 38 48

Förfallna, 61–90 dagar 21 19

Förfallna, över 90 dagar 45 31

Total 989 1 035

Avsättning för osäkra fordringar 2019 2018

Ingående balans –17 –34

Nya avsättningar –4 –3

Konstaterade förluster 4 2

Återföringar 2 6

Avyttring –1 12

Valutakursdifferenser –1 0

Utgående balans –17 –17

Utgående bokfört värde 972 1 018

Vid mätning av de förväntade kreditförlusterna har kundfordringarna bedömts 
på en kollektiv basis eftersom de har gemensamma kreditriskegenskaper. De 
har grupperats baserat på förfallna dagar.

Avtalsskulder 2019 2018

Förskottsbetalningar (vid en tidpunkt) 197 147

Successiv vinstavräkning (över tid) 21 33

Förfakturerade intäkter för service och förlängda 
garantikontrakt (över tid) 26 13

244 193

Avtalsskulder avser ersättning som erhållits innan koncernen uppfyllt sina 
avtalsförpliktelser för leveranser av produkter eller tjänster.

 87 procent av förskottsbetalningarna per 31 december 2018 redovisades 
som intäkter under 2019. Under 2020 förväntas 88 procent av saldot per 2019 
redovisas som intäkter, medan resterande beräknas intäktsföras år 2021 enligt 
tidplan för leverans till kund.

 90 procent av skulderna för successiv vinstavräkning per 2018 redovisades 
som intäkter under 2019 och hela saldot per 2019 förväntas redovisas som 
intäkter under 2020.

 93 procent av förfakturerade intäkter 2018 redovisades som intäkter under 
2019. Under 2020 beräknas cirka 70 procent av saldot per 2019 redovisas 
som intäkter. Resterande avser några specifika serviceavtal som sträcker sig in 
i 2023.

Not 16 Aktiekapital och resultat per aktie

Antal emitterade aktier

Stam aktier Caktier Totalt

Aktie
kapital, 

Mkr

Ingående balans 20180101 76 320 001 730 847 77 050 848 385

Konvertering av Caktier till 
ordinarie aktier 128 580 –128 580 0 —

Utgående balans 2018-12-31 76 448 581 602 267 77 050 848 385

Emittering av stamaktier 19 112 145 — 19 112 145 96

Utgående balans 2019-12-31 95 560 726 602 267 96 162 993 481

Kvotvärdet för alla aktier är 5,00 kr. En stamaktie har en röst och en Caktie har 
en tiondels röst. Caktierna har inte rätt till utdelning.

2019 genomfördes en nyemission med företrädesrätt för Gunnebo ABs 
aktieägare. Styrelsens beslut om nyemission godkändes vid en extra bolags
stämma den 26 augusti 2019. Emissionen innebar att Gunnebos aktiekapital 
ökade till 95 560 725 kr genom utgivande av 19 112 145 nya stamaktier. Teck
ningskursen fastställdes till 19 kr per aktie, vilket innebar att nyemissionen, då 
den blev fulltecknad, sammanlagt tillförde Gunnebo 363 Mkr före transaktions
kostnader. 

Syftet med företrädesemissionen var att använda nettoemissionslikviden för 
att minska den tillfälligt utökade bruttoskuldsättning som förvärvet av Cominfo 
medfört. Resterande har använts till att öka Gunnebos finansiella handlings
utrymme genom att ytterligare minska koncernens bruttoskuldsättning, vilket 
möjliggör för Gunnebo att kunna ta tillvara på marknadsmöjligheter och reali
sera koncernens strategi för lönsam tillväxt.

2018 konverterades 128 580 serie Caktier, tidigare utgivna och återköpta 
inom Gunnebos långsiktiga incitamentsprogram LTIP 2015, till ordinarie aktier 
som användes för att hantera LTIP programmet. Detta resulterade i ett ökat 
antal ordinarie aktier med 128 580 och ett minskat antal serie Caktier med 
motsvarande antal.

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

Utdelning
Gunnebo är, efter införandet av den produktfokuserade organisationen, redo 
att leverera nästa fas i sin utveckling. Koncernen kommer i större utsträckning 
att utveckla nya kunderbjudanden och ta tillvara på de möjligheter som förvärv 
och avyttringar erbjuder. Med detta i beaktande, och att bolaget under 2019 
genomförde en nyemission om cirka 360 Mkr där 250 Mkr använts för förvärv, 
bedömer styrelsen att en fortsatt förstärkning av koncernens balansräkning 
kommer att öka bolagets handlingsutrymme under det kommande året. Styrel
sen föreslår därför en utdelning om 0,00 kr (0,50) per aktie för räkenskapsåret 
2019. Detta avsteg från den långsiktiga utdelningspolicyn ska ses som tempo
rär.

Betalade utdelningar under 2019 uppgick till 38 Mkr (92).

Resultat per aktie 2019 2018

Årets resultat hänförligt till moderbolagets 
 aktieägare, Mkr 45 –683

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 81 648 491 76 377 724

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier  
efter utspädning 81 648 491 76 429 639

Resultat per aktie, kr 0,55 –8,95

Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,55 –8,94

Resultat per aktie beräknas genom att dividera årets resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier, 
exklusive Caktier då de inte har någon utdelningsrätt. Resultat per aktie efter 
utspädning beräknas genom att dividera årets resultat hänförligt till moder
bolagets aktieägare med ett vägt genomsnittligt antal aktier, exklusive Caktier 
som inte har någon utdelningsrätt, justerat för utspädningseffekten av samtliga 
aktier. Koncernens långsiktiga incitamentsprogram (LTIP 2015) orsakade 
utspädningseffekt 2018.

Forts. not 15
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Not 17 Ersättning efter avslutad anställning

2019

Belopp som redovisas i koncernens balansräkning Storbritannien Kanada Sverige Tyskland Övriga Summa

Förmånsbestämda förpliktelser 699 153 138 42 101 1 133

Förvaltningstillgångar –542 –155 — — –25 –722

Summa ersättning efter avslutad anställning 157 –2 138 42 76 411

2018

Belopp som redovisas i koncernens balansräkning Storbritannien Kanada Sverige Tyskland Övriga Summa

Förmånsbestämda förpliktelser 600 131 117 45 92 985

Förvaltningstillgångar –457 –132 — — –21 –610

Summa ersättning efter avslutad anställning 143 –1 117 45 71 375

Koncernen har ett antal förmånsbestämda pensionsplaner huvudsakligen i
Storbritannien, Kanada, Sverige och Tyskland. 

Storbritannien 
I Storbritannien tryggas pensionsförpliktelserna i huvudsak genom inbetal
ningar till en fonderad förmånsbestämd pensionsplan. Planen är en slutlöneba
serad pensionsplan och är stängd för nyanställda som i stället har rätt till 
avgiftsbestämda pensionslösningar. Till följd av legala krav utgörs planen av en 
oberoende stiftelse. Stiftelsens tillgångar förvaltas av en styrelse bestående av 
representanter för koncernen och de anställda som är medlemmar av planen. 
Förvaltningen sker i enlighet med nationell lagstiftning och i samarbete med
professionella rådgivare och fondförvaltare. Den vägda genomsnittliga återstå
ende löptiden för pensionsförpliktelsen uppgår till 18 år.

Kanada
Kanada har pensionsplaner för både tjänstemän och vissa fackligt anställda, 
som erbjuder förmåner baserat på den genomsnittliga intjäningen under
arbetslivet. Båda planerna är fonderade. Dessutom finns en fonderad komplet
terande pensionsplan (SERP) samt en övrig pensionsplan som är ofonderad, 
som ger medicinska fördelar för pensionärer och deras partners. Den vägda 
genomsnittliga återstående löptiden för pensionsförpliktelsen uppgår till 16 år.

Sverige
Pensionsarrangemangen i Sverige är förmånsbestämda planer, livslång pen
sion, där förmånerna huvudsakligen är baserade på de anställdas slutlön. För
pliktelsen garanteras genom en kreditförsäkring från Försäkringsbolaget PRI 
Pensionsgaranti, ömsesidigt. Den vägda genomsnittliga återstående löptiden 
för pensionsförpliktelsen uppgår till 20 år. Det finns inga finansieringskrav för 
de svenska planerna.

Invaliditets och efterlevandepension inom ramen för ITP–planen tryggas
genom en försäkringslösning hos försäkringsföretaget Alecta och klassificeras
som en förmånsbestämd plan för flera arbetsgivare. Eftersom Alecta inte har
kunnat tillhandahålla tillräcklig information för att göra det möjligt att ITPplanen
kan redovisas som en förmånsbestämd plan, redovisas den som avgifts
bestämd. Alectas kollektiva konsolideringsnivå uppgick till 148 procent (142) 
per den 31 december 2019. Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av 
marknadsvärdet på Alectas förvaltningstillgångar i procent av åtaganden enligt 
planen, mätt i enlighet med Alectas aktuariella antaganden, som inte överens
stämmer med IAS 19. Förväntade premier för nästa rapporteringsperiod för 
ITP 2, som omfattas av Alecta, är 2 Mkr.

Tyskland
De huvudsakliga pensionsplanerna i Tyskland är ofonderade planer. Merparten
av de berättigade förmånerna beslutas i enlighet med den tyska statliga pen
sionslagen. Det finns inga statliga fonderingskrav. Den vägda genomsnittliga
återstående löptiden för pensionsförpliktelsen uppgår till 16 år.

Övriga länder
De mest signifikanta planerna är de ofonderade pensionsplanerna i Indone
sien. Dessutom finns det planer för avgångsvederlag i Italien, där ett engångs
belopp utbetalas vid avslutad anställning. För övriga länder uppgår den vägda
genomsnittliga återstående löptiden för pensionsförpliktelsen till 9 år.
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Aktuariella antaganden
Följande var de viktigaste aktuariella antagandena på balansdagen (uttryckta 
som vägda genomsnitt):

2019
Storbri
tannien Kanada

Sve
rige

Tysk
land Övriga

Diskonteringsränta 2,1% 3,0% 1,5% 1,8% 4,2%

Förväntad löneökningstakt e/t 3,5% 2,5% e/t 5,8%

Inflation 3,3% 2,5% 1,8% 2,0% 2,7%

2018
Storbri
tannien Kanada

Sve
rige

Tysk
land Övriga

Diskonteringsränta 2,9 % 4,0 % 2,4 % 1,8 % 5,9 %

Förväntad löneökningstakt e/t 3,5 % 2,8 % 0,0 % 3,7 %

Inflation 3,5 % 2,5 % 2,0 % 2,0 % 2,1 %

Känslighetsanalys 
Rimligt möjliga förändringar till en av de väsentliga aktuariella  antaganden, om 
andra antaganden hålls konstanta, skulle ha påverkat den förmånsbestämda 
 förpliktelsen med de belopp som visas nedan:

Antaganden
+1 procent

enhet
–1 procent

enhet

Diskonteringsränta –158 167

Förväntad löneökningstakt 14 –10

Inflation 59 –55

Forts. not 17

2019 2018

Specifikation av förändringar i förmånsbestämda förpliktelser
Nuvärdet av
förpliktelsen

Förvaltnings
tillgångarnas 

verkliga värde Summa
Nuvärdet av
förpliktelsen

Förvaltnings
tillgångarnas 

verkliga värde Summa

Ingående balans 985 –610 375 1 109 –615 494

Kostnader:

Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år 10 0 10 18 — 18

Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder 1 0 1 8 — 8

Räntekostnad(+)/intäkt(–) 32 –21 11 30 –17 12

Övriga 4 3 7 0 2 3

47 –18 29 56 –15 41

Omvärderingar:

Avkastning på förvaltningstillgångar exklusive belopp som ingår i ränteintäkt — –73 –73 — 15 15

Aktuariella vinster (–) och förluster (+) till följd av förändrade demografiska antaganden –11 — –11 –11 — –11

Aktuariella vinster (–) och förluster (+) till följd av förändrade finansiella antaganden 110 — 110 –49 — –49

Erfarenhetsbaserade vinster (–) och förluster (+) 17 — 17 –6 — –6

Övriga –6 — –6 11 — 11

110 –73 37 –55 15 –40

Kassaflöde:

Inbetalning av avgifter från anställda 2 –2 0 2 –2 0

Inbetalning av avgifter från arbetsgivaren 0 –25 –25 — –23 –23

Utbetalning av pensionsersättningar –72 52 –20 –58 38 –20

–70 25 –45 –56 13 –43

Övrigt:

Avyttringar — — — –93 3 –90

Omräkningsdifferenser 61 –46 15 24 –11 13

Utgående balans 1 133 –722 411 985 –610 375

Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder inkluderar en avgift 
relaterad till utjämning av rätten till manlig och kvinnlig garanterad minimi
pension (”GMP”) enligt ändringar i brittisk lagstiftning under året.

Övriga omvärderingar inkluderar effekten av en av planerna i Kanada som 
har ett överskott som inte redovisats då framtida ekonomiska förmåner varken 
är  tillgängliga för företaget i form av reducering av framtida avgifter eller genom 
återbetalning.

Av nuvärdet av förpliktelser avser 877 Mkr (756) fonderade pensions och 
övriga planer och 256 Mkr (228) ofonderade pensions och övriga planer. Den 
totala  pensionskostnaden för förmånsbestämda planer uppgick till 25 Mkr (40), 
varav 14 Mkr (27) har redovisats som rörelsekostnader och 11 Mkr (13) som 
finansiella  kostnader. Kostnaderna för de avgiftsbestämda planerna uppgick 
totalt till 52 Mkr (57). Koncernen förväntas göra utbetalningar under 2020 avse
ende förmåns bestämda planer uppgående till 35 Mkr (45). 

Specifikation av förvaltningstillgångar

2019 
Storbri
tannien Kanada Övriga Summa

Statsobligationer 158 52 11 221

Företagscertifikat 207 — — 207

Aktier 115 86 — 201

Fastigheter 8 — — 8

Likvida medel 54 17 14 85

Summa 542 155 25 722

2018
Storbri
tannien Kanada Övriga Summa

Statsobligationer 151 42 10 203

Företagscertifikat 165 — — 165

Aktier 90 79 — 169

Fastigheter 5 — — 5

Likvida medel 46 11 11 68

Summa 457 132 21 610

Det finns inga förvaltningstillgångar som består av finansiella instrument i 
 Gunnebo AB eller tillgångar som används inom koncernen.
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Not 20 Finansiell riskhantering och finansiella  instrument

Finansiell riskhantering 
Koncernens finansiella verksamhet bedrivs i enlighet med en av styrelsen 
 fastställd finanspolicy som reglerar hur de finansiella riskerna ska hanteras och 
inom vilka ramar internbanken, Gunnebo Treasury AB, samt dotterbolagen 
får agera. 

Riskbeskrivning och riskhantering
De huvudsakliga finansiella risker som koncernen är utsatt för är; finansierings
risk, ränterisk, likviditetsrisk, valutarisk och kreditrisk. Var och en av dessa 
 definieras nedan med en policybeskrivning samt information om hanteringen 
av dem under året.

Likviditetsrisk 
Med likviditetsrisk avses risken att inte ha tillgång till likvida medel eller outnytt
jade krediter för att fullgöra sina betalningsförpliktelser. Enligt finanspolicyn ska 
tillgängliga likvida medel och outnyttjade kreditlöften alltid uppgå till minst 
350 Mkr. Likviditeten i koncernen ska placeras hos internbanken eller i lokala 
 koncernkonton (”cash pools”). Koncernen har genom ”cash pools” en centralise
rad likviditetshantering för de större europeiska verksamhetsländerna, Singapore 
samt USA. Genom dessa ”cash pools” matchas överskott och underskott i de 
lokala dotter bolagen för respektive land och valuta. Eftersom koncernen är netto
låntagare används överskottslikviditet för att amortera ner externa skulder. 

I tabellen nedan visas de kontrakterade förfallotidpunkterna avseende 
 koncernens finansiella tillgångar och skulder.

Finansieringsrisk 
Med finansieringsrisk avses risken att finansieringen av koncernens kapital
behov samt refinansieringen av utestående lån försvåras eller fördyras. För att 
begränsa finansieringsrisken ska enligt koncernens finanspolicy den samman
lagda utestående lånevolymen vid varje tidpunkt täckas av långfristiga kredit
löften om minst tolv månader. 

Vid årets slut hade koncernen kreditlöften om sammanlagt 2 627 Mkr 
(2 591), varav 1 842 Mkr (1 909) var utnyttjade. Den genomsnittliga löptiden för 
avtalade kreditlöften var 3,29 år (4,25). De långfristiga kreditlöftena 
består huvudsakligen av ett syndikerat låneavtal om 140 MEUR med löptid till 
juni 2022. Därutöver har koncernen ett bilateralt lån om 75 MEUR med löptid till 
april 2024. Dessutom finns 361 Mkr (364) i form av kortfristiga kredit faciliteter. 
Enskilda dotterbolag kan ha extern finansiering där skatter och andra 
 regleringar i vissa länder medför att det är ofördelaktigt att uppta lån från 
utländska koncernbolag.

Not 18 Övriga avsättningar

2019

Omstruk
turerings
program Tvister Garantier Övrigt Summa 

Ingående balans 2 4 46 3 55

Avsättningar under året 19 0 12 2 33

Ianspråktaganden under 
året –5 0 –8 0 –13

Återföringar under året — — –25 0 –25

Kursdifferenser 1 0 3 –3 1

Utgående balans 17 4 28 2 51

Avsättningar för omstruktureringsaktiviteter avser kostnader för strukturella  om 
organisationer och nedläggningar som koncernen har åtagit sig att genomföra. 

Koncernen driver sin verksamhet globalt både i välutvecklade länder samt 
länder som är politiskt instabila. Det händer att koncernen nämns som motpart 
i diverse juridiska stämningar. Dessa bevakas och utvärderas löpande under 
året av koncernledningen. Avsättning för tvister representerar koncernledning
ens bästa bedömning av de framtida kassaflöden som krävs för att reglera 
tvister vid slutet av året, dock är tidpunkten för uppgörelsen/reglering osäker. 

Koncernledningens bedömningar baseras på typ av tvist, den juridiska pro
cessen i respektive land samt processens utveckling. Vidare beaktas åsikter
från interna och externa juridiska och andra rådgivare avseende utgången av
processen samt erfarenheter från liknande fall.

Avsättningar för garantier innebär uppskattningar om utfallet av anspråk till följd 
av defekta produkter. Antaganden behöver göras både för att förutse returer och 
för kostnader för att ersätta defekta produkter och/eller kompensation till kunder 
för skador orsakade av koncernens produkter. Dessa antaganden baseras på 
statistik över tidigare anspråk, förväntade kostnader för åtgärder samt den 
genomsnittliga tidsåtgången mellan det att felet uppstår och anspråk riktas mot 
företaget.

Not 19 Övriga kortfristiga fordringar och skulder

Övriga kortfristiga fordringar 2019 2018

Övriga kortfristiga fordringar 107 115

Förutbetalda försäkringspremier 6 6

Förutbetalda hyror 9 9

Upplupna räntor 1 2

Övriga förutbetalda poster 66 66

Summa 189 198

Övriga kortfristiga skulder 2019 2018

Övriga kortfristiga skulder 99 102

Semesterlöneskuld 64 68

Upplupna löner 81 79

Sociala avgifter 35 33

Avtalsskulder* 244 193

Upplupna räntor 0 2

Övriga upplupna poster 236 197

Summa 759 674

* Se not 15 för mer information om avtalsskulder.
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Forts. not 20

Låneförfallostruktur Kreditlöfte
Varav  

utnyttjat

2020 361 37

2021 och senare 2 266 1 805

Summa 2 627 1 842

Ränterisk 
Med ränterisk avses risken för en negativ resultat och kassaflödespåverkan 
vid en varaktig förändring av marknadsräntan. Påverkan kan dock kortsiktigt 
begränsas genom vald ränteförfallostruktur och genom ingående av fastränte
avtal i form av räntesäkringar. Enligt koncernens finanspolicy får maximalt 60 
procent av utestående lånevolym säkras med räntederivat, vars genomsnittliga 
löptid inte får överstiga 36 månader. Den genomsnittliga räntebindningstiden 

var vid årets utgång 3 månader (3) och den genomsnittliga räntan i låneportföl
jen1) var vid samma tidpunkt 1,8 procent (1,7).

1)  Inklusive marginaler. 

Känslighetsanalys: Givet samma låneskuld och samma räntebindningstider 
som vid årets utgång skulle en ökning av marknadsräntan med 1 procent enhet 
förändra koncernens räntekostnad med cirka 18 Mkr på årsbasis. 

Valutarisk 
Koncernens redovisning sker i svenska kronor, men koncernen har verksamhet 
i ett stort antal länder över hela världen. Detta gör att koncernen är exponerad 
för valutarisker. Dessa är transaktionsexponering, omräkningsexponering 
( nettoinvesteringar) och omräkningsexponering (resultaträkning). 

Totala valutakurseffekten påverkade rörelseresultatet positivt med 20 Mkr, 
varav 1 Mkr var hänförligt till transaktionseffekter och 19 Mkr avsåg omräk
ningseffekter.

Transaktionsexponering 
Koncernen har intäkter och inköpskostnader i ett flertal valutor och är där

med exponerat för valutakursfluktuationer. Denna valutarisk benämns transak
tionsexponering och påverkar koncernens rörelseresultat. Enligt finanspolicyn 
säkrar koncernen normalt inte transaktionsexponeringen. Säkring kan dock 
ske vid större projekt samt vid ett större stabilt valutaflöde, förutsatt att expo
neringen bedöms vara väsentlig och att säkring kan ske till rimlig kostnad. 
Några mindre säkringar finns dock i de förvärvade tjeckiska verksamheterna 
med förfallodagar under de kommande 27 månaderna.

Övrig säkring ska normalt inte ske längre än 12 månader och inga säkringar 
av transaktionsexponering har skett under 2019 och 2018. 

2019 års kommersiella valutaflöde efter nettoberäkningar av motriktade 
 flöden uppgår till 114 Mkr (134) på årsbasis. De största transaktionella flödena 
visas i grafen nedan. Koncernen är nettosäljare av EUR, AUD och DKK men 
 nettoköpare av CNY och CZK.

Kontrakterade förfallodatum för finansiella tillgångar och skulder
Mindre än  

6 mån
  

6–12 mån
  

1–2 år
  

2–3 år

Summa 
 kontrakterat 

kassaflöde

Kundfordringar 989 — — — 989

Likvida medel 744 — — — 744

Banklån och checkräkningskrediter1) –1 857 –15 –29 –29 –1 930

Leverantörsskulder –585 — — — –585

Derivat

 – Ränteswapavtal utflöde — — — — —

 – Valutaterminskontrakt som ej säkringsredovisas utflöde –788 — — — –788

inflöde 784 — — — 784

Summa –713 –15 –29 –29 –786

1)  Beloppen är nominella och inkluderar ränta. Koncernens upplåning har rullningsförfall inom sex månader men de garanterade kreditlöftena förfaller inte förrän år 2022 och 2024.

För finansiella skulder med lång kontrakterad löptid men med kort/rörlig  räntebindning har den rörliga räntan antagits till noterad interbankränta per  20191231. Valutaterminskontraktens 
basvaluta har omräknats enligt gällande bokslutskurs per 20191231 medan det andra valutaslagets framtida flöde är enligt kontrakterad kurs.

–150 –75 0 75 150

EUR

AUD

DKK

CZK

CNY

Nettovalutaflöden 2019, MkrLorem ipsum

Omräkningsexponering (nettoinvesteringar) 
Vid konsolidering omräknas de utländska dotterbolagens nettotillgångar till 
svenska kronor varvid omräkningsdifferenser uppkommer som påverkar övrigt 
totalresultat och ackumuleras i eget kapital. För att begränsa de negativa 
 effekterna av omräkningsdifferenser på koncernens egna kapital kan säkring 
ske genom lån och valutaderivatkontrakt, förutsatt att exponeringen bedöms 
vara väsentlig samt att säkring kan ske till rimlig kostnad. De utländska dotter
bolagens nettotillgångar uppgick till 345 Mkr (288) per den 31 december 2019. 

En säkring av utländska nettotillgångar förekommer med en påverkan på 
övrigt totalresultat med 2 Mkr (–2).

Omräkningsexponering (resultaträkning) 
Valutakursförändringar påverkar även koncernens resultat i samband med 
omräkningen av resultaträkningar i utländska dotterbolag till svenska kronor. 
Förväntade framtida resultat i utländska dotterbolag kurssäkras inte. 

Känslighetsanalys
En försvagning av värdet på den svenska kronan om 10 procent mot samtliga 
övriga valutor påverkar resultatet före skatt positivt med sammanlagt cirka 
24 Mkr. Därav hänförs cirka 11 Mkr till den nettoberäknade transaktionsexpo
neringen. Resterande 13 Mkr är hänförliga till omräkningsexponeringen (resul
taträkningen). Effekterna på resultatet före skatt av en 10procentig försvag
ning av den svenska kronan gentemot koncernens fem största valutor visas i 
 graferna på sidan 77 uppdelat på transaktions och omräkningsexponering.
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uppfyller kraven på säkringsredovisning via övrigt totalresultat och ackumule
ras i eget kapital. Det belopp som redovisas i övrigt totalresultat för året 2019 
 uppgick till 1 Mkr (3).

De nominella beloppen på alla derivatinstrument är följande:

2019 2018

Ränteswapavtal

Löptid mindre än 1 år 0 206

Ränteswapavtal summa 0 206

Valutaterminskontrakt1) 784 908

Summa 784 1 114

1)  Valutaterminskontrakt avseende upplåning i främmande valuta, med bruttobelopp 

beräknat på framtida terminskurs.

Finansiella tillgångar och skulder som omfattas av nettningsavtal eller 
 liknande avtal
Koncernen har ingått ramavtal (ISDA) med samtliga motparter avseende 
 transaktioner i derivatinstrument. Därmed är samtliga fordringar och skulder 
hänförliga till sådana instrument fullt ut kvittningsbara mot respektive motpart. 
Nedanstående tabell visar koncernens derivat på balansdagen med  hänsyn 
tagen till nettningsmöjligheter.

Brutto

Nettnings-

avtal Netto

Tillgångar 1 –1 0

Skulder –5 1 –4

Koncernens kapitalstruktur 
En av koncernens långsiktiga finansiella målsättningar är att ha en soliditet som 
inte understiger 30 procent. Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 27 procent 
(22). Vidare har koncernen som målsättning att avkastningen på det syssel
satta kapitalet ska uppgå till 15 procent. För år 2019 uppgick avkastningen på 
 sysselsatt kapital (exklusive jämförelsestörande poster) till 10,8 procent (12,8). 

Koncernens upplåning sker utan ställande av säkerhet. Upplåningen 
begränsas dock av finansiella åtaganden i låneavtalen i form av så kallade 
covenants. Dessa utgörs främst av de finansiella nyckeltalen räntetäcknings
grad och nettolåneskuld/EBITDA. Med hänsyn till gällande villkor i låneavtalen 
uppgår det tillgängliga kreditutrymmet till 28 Mkr (132) vid årets slut, då samt
liga finansiella åtaganden i form av covenants var uppfyllda.

Upplysningar om värdering till verkligt värde
I nedanstående tabell presenteras de tillgångar och skulder som värderas till 
verkligt värde. 

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde 
För samtliga tillgångar och skulder värderade till verkligt värde, vilka utgörs av 
derivatinstrument, har det verkliga värdet fastställts utifrån värderingstekniker 
som i allt väsentligt baseras på observerbar marknadsdata. Enligt verkligt 
värde hierarkin i IFRS 13 klassificeras sådana värderingsmetoder som nivå 2. 

Andra finansiella tillgångar och skulder 
För finansiella instrument som kundfordringar, leverantörsskulder och andra ej 
räntebärande finansiella tillgångar och skulder, vilka redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning, bedöms det verkliga 
värdet överensstämma med det redovisade värdet på grund av den korta 
 förväntade löptiden. 

Koncernens långfristiga upplåning sker huvudsakligen under långfristiga 
kreditramar men med kort räntebindningstid och stabil kredit marginal. Det 
verkliga värdet bedöms därför överensstämma med det  redovisade  värdet.
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Lorem ipsum

En 10procentig försvagning av den svenska kronan gentemot samtliga övriga 
valutor skulle innebära en ökning av det egna kapitalet med cirka 35 Mkr, där 
effekten från INR är störst.

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

Kundkreditrisk 
Koncernen har upprättat en manual för hur kundkrediter ska hanteras inom 
koncernen. Respektive dotterbolag ansvarar för kontroll och styrning av kredit
risk mot kund. De regler som gäller för den lokala kreditgivningen är dokumen
terade i lokala kreditpolicies som reglerar kreditlimiter, betalningsvillkor och 
kravrutiner. Kundfinansieringsupplägg godkänns även av Gunnebo Treasury 
AB.

Koncernens maximala exponering för kreditrisk motsvaras av bokförda 
 värden på finansiella tillgångar vilka framgår av tabell nedan: 

2019 2018

Kundfordringar 972 1 018

Övriga kortfristiga fordringar 63 64

Likvida medel 744 569

Maximal exponering för kreditrisk 1 779 1 651

Derivat och säkringar
Valutaterminskontrakt
Valuta terminskontrakt används för att hantera valutarisken vad gäller fordringar 
och skulder i utländsk valuta. Koncernen tillämpar ej säkrings redovisning efter
som fordringar, skulder och relaterade valutaterminskontrakt alla värderas till 
balans dagens valutakurs och redovisas över resultaträkningen.

Ränteswappar
Ränteswappar används för att säkra räntebetalningarna på lån. Säkrings
redovisning tillämpas och det nominella värdet av utestående ränteswapavtal 
betecknade som kassaflödessäkringar uppgick till 0 Mkr (206) den 31 decem
ber 2019.

Enligt säkringsredovisningen, redovisas den effektiva delen av förändringar i 
verkligt värde på derivat som betecknas som kassaflödessäkringar och som 
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Not 22 Personal

Medelantal anställda per land 2019
Varav 
män 2018

Varav 
män

Sverige 184 130 187 133

Australien 42 37 43 38

Brasilien 134 97 140 106

Danmark 68 56 66 55

Finland 4 3 4 3

Frankrike 7 4 7 4

Förenade Arabemiraten 36 27 32 25

Indien 1 010 976 961 929

Indonesien 658 578 738 650

Italien 147 120 157 128

Kanada 130 96 124 94

Kina/Hongkong 126 31 118 88

Malaysia 33 22 32 21

Mexiko 214 199 234 211

Nederländerna 321 298 354 328

Norge 17 16 20 19

Polen 55 45 56 46

Portugal 24 17 34 27

Schweiz 22 17 30 23

Singapore 18 11 21 12

Spanien 282 216 304 234

Storbritannien 161 114 228 167

Sydafrika 43 27 64 41

Sydkorea 16 13 16 13

Tjeckien 72 61 — —

Tyskland 170 143 175 148

Ungern 7 5 8 5

USA 225 182 210 167

Totalt kvarvarande verksamhet 4 226 3 541 4 363 3 715

Totalt avyttrad verksamhet — — 843 682

Totalt 4 226 3 541 5 206 4 397

Av medelantalet anställda avseende kvarvarande verksamhet uppgick antalet 
kvinnor till 685 (648). Medelantalet anställda i utlandet avseende kvarvarande 
verksamhet uppgick till 4 042 (4 176).

Not 23 Transaktioner med närstående

Ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare framgår av 
not 6 i koncernen. En sammanställning över koncernbolag framgår av not 11 i 
moderbolaget. I övrigt har det inte förekommit några andra transaktioner med 
närstående.

Forts. not 20

2019 2018

Finansiella tillgångar
Redovisat 

värde
Verkligt 

värde
Redovisat 

värde
Verkligt 

värde

Finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde1) 1 1 2 2

–  varav derivat där säkrings
redovisning inte tillämpas 1 1 2 2

Andra finansiella tillgångar2) 1 716 1 716 1 587 1 587

Summa finansiella tillgångar 1 717 1 717 1 589 1 589

Finansiella skulder

Finansiella skulder värderade 
till verkligt värde3) 5 5 3 3

–  varav derivat där säkrings
redovisning inte tillämpas 5 5 2 2

–  varav ränteswapavtal där 
 säkringsredovisning av kassa
flöden tillämpas — — 1 1

Andra finansiella skulder4) 2 427 2 427 2 503 2 503

–  varav finansiella skulder där säk
ringsredovisning inte tillämpas 2 427 2 427 2 297 2 297

–  varav finansiella skulder där 
 säkringsredovisning av kassa
flöden tillämpas — — 206 206

Summa finansiella skulder 2 432 2 432 2 506 2 506

1)  Tillgångarna är inkluderade i övriga kortfristiga fordringar. 
2)  Tillgångarna är inkluderade i kundfordringar samt likvida medel. 
3) Skulderna är inkluderade i övriga kortfristiga skulder. 
4) Skulderna är inkluderade i leverantörsskulder samt kortfristig och långfristig upplåning.

Not 21 Eventualförpliktelser

2019 2018

Garantier 147 255

Summa 147 255

Garantier för fullgörande av olika kontraktsenliga åtaganden förekommer som 
ett led i koncernens normala affärsverksamhet. Vid tidpunkten för denna års
redovisnings utgivande fanns inte någon indikation på att garantier redovisade 
som eventualförpliktelser kommer att medföra utbetalningar.
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Mkr Not 2019 2018

Nettoomsättning 2 330 266
Administrationskostnader 2, 6, 9, 10 –320 –257
Rörelseresultat (EBIT) 10 9

Finansiella intäkter och kostnader, netto 3 –6 –4
Resultat efter finansiella poster 4 5

Bokslutsdispositioner 4 –6 81
Resultat före skatt –2 86

Inkomstskatt 5 –11 –21
Årets resultat –13 65

Moderbolagets rapporter över totalresultatet

Mkr 2019 2018

Årets resultat –13 65
Övrigt totalresultat — —
Årets totalresultat –13 65

Moderbolagets resultaträkningar

Moderbolaget

Koncernens moderbolag, Gunnebo AB (publ) är ett svenskt publikt 
aktiebolag registrerat hos Bolags verket under organisationsnummer 
556438-2629. Styrelsen har sitt säte i  Göteborg i Sverige. Bolagets 
aktier är noterade på NASDAQ, Stockholm, MidCap. 

Gunnebo AB är ett holdingbolag vars huvuduppgift är att äga och 
förvalta aktier i andra koncernbolag samt tillhandahålla koncern-
övergripande funktioner och tjänster inom koncernledning, affärsut-

veckling, personalfrågor, juridik, ekonomi/finans, IT, kvalitet, logistik, 
miljö och kommunikation & investor relations. Nettoomsättningen för 
året uppgick till 330 Mkr (266), vilket avser tjänster fakturerade till 
koncernbolag. Resultat efter finansiella poster uppgick till 4 Mkr (5). 
Årets resultat uppgick till –13 Mkr (65). Koncernbidrag påverkade 
netto resultatet med –6 Mkr (81).
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Mkr Not
31 december

2019
31 december

2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 6 69 72
Materiella anläggningstillgångar 2 2
Andelar i koncernbolag 11 1 615 1 585
Uppskjutna skattefordringar 5 13 12
Summa anläggningstillgångar 1 699 1 671

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernbolag 250 118
Övriga kortfristiga fordringar 18 16
Likvida medel 0 0
Summa omsättningstillgångar 268 134

SUMMA TILLGÅNGAR 1 967 1 805

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital
Aktiekapital (96 162 993 aktier med ett kvotvärde om 5 kronor) 481 385
Bundna reserver 539 539
Fond för utvecklingsutgifter 50 51
Summa bundet eget kapital 1 070 975

Fritt eget kapital
Överkursfond 711 456
Balanserade vinstmedel 55 27
Årets resultat –13 65
Summa fritt eget kapital 753 548

Summa eget kapital 1 823 1 523

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till koncernbolag 73 206
Leverantörsskulder 30 43
Övriga kortfristiga skulder 7 41 33
Summa kortfristiga skulder 144 282

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 967 1 805

Moderbolagets balansräkningar
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Mkr Not 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat 10 9
Justering för avskrivningar 12 7
Räntekostnader hänförliga till dotterbolag –6 –8
Betald skatt –12 –4
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 4 4

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar –147 –63
Förändring av rörelseskulder 121 21
Summa rörelsekapitalförändring –26 –42

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten –22 –38

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Utdelningar från dotterbolag — 3
Investeringar i dotterbolag 11 –30 —
Investeringar i immateriella tillgångar 6 –8 –34
Investeringar i materiella anläggningstillgångar –1 —
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten –39 –31

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering av koncernlån –138 –112
Förändringar i koncernkonto, netto –190 151
Erhållna koncernbidrag 100 119
Lämnade koncernbidrag –24 —
Nyemission 351 —
Försäljning av egna aktier — 1
Utdelningar –38 –92
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten 61 67

Årets nettokassaflöde 0 –2

Likvida medel vid årets ingång 0 2
Likvida medel vid årets utgång 0 0

Moderbolagets kassaflödesanalyser
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Moderbolagets förändringar av eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Mkr Aktiekapital Reservfond
Fond för utveck-

lingsutgifter Överkursfond
Balanserade 

vinstmedel Summa

Ingående balans 2019-01-01 385 539 51 456 92 1 523

Totalresultat
Årets resultat — — — — –13 –13
Övrigt totalresultat — — — — — —
Delsumma — — — — –13 –13

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 96 — — 255 — 351
Förändring fond för  
utvecklings utgifter — — –1 — 1 0

Utdelningar — — — — –38 –38
Delsumma 96 — –1 255 –37 313

Utgående balans 2019-12-31 481 539 50 711 42 1 823

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Mkr Aktiekapital Reservfond
Fond för utveck-

lingsutgifter Överkursfond
Balanserade 

vinstmedel Summa

Ingående balans 2018-01-01 385 539 40 452 132 1 548

Totalresultat
Årets resultat — — — — 65 65
Övrigt totalresultat — — — — — —
Delsumma — — — — 65 65

Transaktioner med aktieägare
Aktierelaterad ersättning, inkl. 
försäljning av egna aktier — — — 4 –2 2
Förändring fond för  
utvecklings utgifter — — 11 — –11 0
Utdelningar — — — — –92 –92
Delsumma — — 11 4 –105 –90

Utgående balans 2018-12-31 385 539 51 456 92 1 523
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Not 1 Moderbolagets redovisningsprinciper

Moderbolagets årsredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisnings-
lagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovis-
ning för juridisk person. I enlighet med RFR 2 tillämpas IFRS så långt som är 
möjligt under svensk lagstiftning, men full efterlevnad är inte möjlig. Nedan 
beskrivs skillnaden mellan moderbolagets och  koncernens redovisnings-
principer. 

För beskrivning av koncernens redovisningsprinciper inklusive effekter av 
nya IFRS-standarder, se not 1 i koncernen. 

Koncernbidrag 
Enligt RFR 2 ska koncernbidrag lämnade av moderbolaget till dotterbolag 
 redovisas som en ökning av det redovisade värdet på andelarna i mottagande 
dotterbolag. Rådet för finansiell rapportering har även infört en alternativregel 
innebärande att såväl erhållna som lämnade koncernbidrag får redovisas som 
bokslutsdisposition. Gunnebo har valt att tillämpa alternativregeln.

Not 2 Intäkter och rörelsekostnader fördelade på  kostnadsslag

Koncernens moderbolag, Gunnebo AB, är ett holdingbolag vars huvudsakliga
uppgift är att äga och förvalta aktier i andra koncernbolag samt tillhandahålla
koncernövergripande funktioner och tjänster inom koncernledning, affärsut-
veckling, personalfrågor, juridik, ekonomi/finans, IT, kvalitet, logistik, miljö och 
kommunikation & investor relations. Nettoomsättningen för 2019 uppgick till 
330 Mkr (266) och avser tjänster gentemot dotterbolag, varav 62 Mkr (49) avser 
IT-tjänster och 268 Mkr (217) är management fee och brand fee. Rörelsekost-
naderna uppgående till –320 Mkr (–257) redovisas i tabellen nedan.

2019 2018

Ersättningar till anställda 91 75

Inhyrd personal och underleverantörer 74 32

Avskrivningar 12 7

Övriga kostnader 143 143

Summa rörelsekostnader 320 257

Not 3 Finansiella intäkter och kostnader, netto

2019 2018

Finansiella intäkter

Utdelningar från dotterbolag — 3

Finansiella kostnader

Räntekostnader hänförliga till dotterbolag –6 –7

Summa –6 –4

Not 4 Bokslutsdispositioner

2019 2018

Erhållna koncernbidrag — 99

Lämnade koncernbidrag –6 –18

Summa –6 81

Noter – Moderbolaget

Not 5 Inkomstskatt

2019 2018

Aktuella skattekostnader –7 –14

Uppskjutna skattekostnader –4 –7

Summa –11 –21
 

Avstämning av svensk skattesats jämfört med effektiv 
skattesats 2019 2018

Redovisat resultat före skatt –2 86

Skatt enligt gällande skattesats i Sverige (21,4% 
mot 22 % 2018) 0 –19

Utländsk källskatt –4 –4

Justering av föregående års skatt –8 0

Övrigt 1 2

Summa –11 –21

Per 31 december 2019 uppgick moderbolagets underskottsavdrag till totalt 
0 Mkr (0). Uppskjutna skattefordringar i balansräkningen avsåg pensioner upp-
gående till 13 Mkr (12).

Not 6 Immateriella tillgångar

2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 106 92

Investeringar 8 34

Försäljningar — –20

Utgående balans 114 106

Ingående ackumulerade avskrivningar 34 29

Avskrivningar 11 5

Utgående balans 45 34

Utgående bokfört värde 69 72

Immateriella tillgångar består främst av mjukvara för internt bruk.

Not 7 Övriga kortfristiga skulder
2019 2018

Semesterlöneskuld 6 5

Sociala avgifter 18 17

Upplupna löner 5 2

Övriga poster 12 9

Summa 41 33

Not 8 Eventualförpliktelser

2019 2018

Borgensförbindelser 1 956 2 114

Summa 1 956 2 114

Avser huvudsakligen borgensförbindelser för dotterbolag. Det finns inga ställda 
säkerheter.
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Not 9 Personal

Kostnaden för löner och andra ersättningar uppgick år 2019 till 55 Mkr (45). 
Sociala kostnader uppgick till 36 Mkr (30), vilka inkluderade pensionskostnader 
om 14 Mkr (12). Vederlag om 7 Mkr (0) är inkluderat. 

Medelantalet anställda i moderbolaget uppgick till 44 personer (42), varav  
18 kvinnor (16). I moderbolaget fanns 2019 tre kvinnor i styrelsen och två i 
lednings gruppen. 

För ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare, se not 6 i 
 koncernen.

Not 10 Arvode till revisorer

Revisionsarvoden i moderbolaget uppgick till 1 Mkr (1) för 2019.  
För en beskrivning av arvode till revisorer, se not 7 i koncernen.

Not 11 Andelar i koncernbolag

2019 2018

Ingående bokfört värde 1 585 1 585

Investeringar i dotterbolag 30 —

Utgående bokfört värde 1 615 1 585

Direktägda dotterbolag Antal aktier Innehav, %
Organisations-

nummer (SE) Säte Land
Lands- 

kod
Huvudsaklig 
verksamhet1)

Bokfört värde
2019

Bokfört värde
2018

Gunnebo Holding GmbH 1 100 Garching Tyskland DE Ö 0 0

Gunnebo Holding ApS 1 000 100 Skovlunde Danmark DK Ö 91 91

Gunnebo India Private Ltd 8 059 880 100 Mumbai Indien IN T, F 116 116

Gunnebo Holding AB 1 000 100 556573-7508 Göteborg Sverige SE Ö 120 90

Gunnebo Nordic AB 251 000 100 556041-2362 Göteborg Sverige SE F 388 388

Gunnebo Treasury AB 1 000 100 556465-2765 Göteborg Sverige SE Ö 900 900

Summa 1 615 1 585

1) T=Tillverkning, F=Försäljning/service, Ö=Övriga inkl. treasury-, vilande- och/eller holding-aktiviteter.
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Dotterbolagens innehav i koncernbolag Innehav, %
Organisationsnummer 

(SE) Land Landskod
Huvudsaklig 
verksamhet

Gunnebo Elkosta Security Equipment Trading and Services LLC 49
Förenade   

Arabemiraten AE F

Gunnebo Middle East FZE 100
Förenade 

 Arabemiraten AE F

Gunnebo Australia Pty Ltd 100 Australien AU F

Gunnebo Österreich GmbH 100  Österrike AT F

Gunnebo Gateway Brasil S.A. 100 Brasilien BR F

Gunnebo Gateway Brasil Servicos Ltda 100 Brasilien BR F

Gunnebo Canada Inc. 100 Kanada CA F

Gunnebo (Suisse) SA 100 Schweiz CH F

Gunnebo Security (China) Co. Ltd 100 Kina CN T, F

Cominfo a.s. 100 Tjeckien CZ T, F

Gunnebo CZ s. r. o. 100 Tjeckien CZ F

Sec-Com Spol. s.r.o. 100 Tjeckien CZ Ö

Gunnebo Cash Automation GmbH 100 Tyskland DE Ö

Gunnebo Deutschland GmbH 100 Tyskland DE F

Gunnebo Logistics GmbH 100 Tyskland DE Ö

Gunnebo Markersdorf GmbH 100 Tyskland DE T

Rosengrens GmbH 100  Tyskland DE Ö

A/S Gunnebo Nordic 100 Danmark DK F

Grupo Sallén Tech S.L. 100 Spanien ES T, F

Gunnebo España SA 100 Spanien ES F

Perimentral Sallén Technologies S.L. 100 Spanien ES F

Sallén France SAS 100 Frankrike FR F

Gunnebo Entrance Control Ltd 100 England GB F

Gunnebo UK Ltd 100 England GB F

Gunnebo Magyarország Kft. 100 Ungern HU F

Gunnebo Hong Kong Ltd 100 Hongkong HK F

PT Chubb Safes Indonesia 100 Indonesien ID T

PT Gunnebo Indonesia Distribution 100 Indonesien ID F

Gunnebo Services India Private Ltd 100 Indien IN F

Gunnebo Entrance Control S.p.A. 100 Italien IT T

Gunnebo Italia S.p.A. 100 Italien IT F

Gunnebo Korea Co. Ltd 100 Sydkorea KR F

Gunnebo México S.A. de C.V. 100 Mexiko MX F

Gunnebo Malaysia Sendirian Berhad 100 Malaysia MY F

Gunnebo Doetinchem BV 100 Nederländerna NL T

Gunnebo Holding Nederland BV 100 Nederländerna NL Ö

Gunnebo Nederland BV 100 Nederländerna NL F

Gunnebo Logistics BV 100 Nederländerna NL Ö

Gunnebo Nordic AS 100 Norge NO F

Gunnebo Polska Sp. z.o.o. 100 Polen PL F

Gunnebo Portugal SA 100 Portugal PT F

Blåaspen Sverige AB 100 Sverige SE Ö

Gunnebo Cash Automation AB 100 556533-2078 Sverige SE F

Gunnebo Gateway AB 100 556480-7641 Sverige SE F

Gunnebo Business Solutions AB 100 556009-9458 Sverige SE F

Gunnebo Singapore Pte Ltd 100 Singapore SG F

Gunnebo Entrance Control Inc. 100 USA US F

Gunnebo Security Inc. 100 USA US F

Hamilton Products Group, Inc. 100 USA US T, F

Hamilton Safe Company, Inc. 100 USA US T, F

Safe LLC 100 USA US Ö

All Technologies Access and Parking (Pty) Ltd 100 Sydafrika ZA Ö

Gunnebo South Africa (Pty) Ltd 100 Sydafrika ZA F
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Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital i moderbolaget:

Överkursfond 711 633 880

Balanserade vinstmedel 53 849 424

Årets resultat –12 970 891

Summa 752 512 413

Styrelsen föreslår:

att i ny räkning överföres 752 512 413

Summa 752 512 413

Gunnebo är, efter införandet av sin produktfokuserade organisation, redo att leverera nästa fas av bolagets utveckling. Bolaget kommer i 
större utsträckning att utveckla nya kunderbjudanden och tillvarata de möjligheter som förvärv och avyttringar erbjuder. 

Med detta i beaktande, och att bolaget under 2019 genomförde en nyemission på ca 360 Mkr där 250 Mkr redan använts för förvärv, 
 bedömer styrelsen att en fortsatt förstärkning av bolagets balansräkning kommer att öka bolagets handlingsutrymme under det kommande året. 
Styrelsen föreslår därför en utdelning om 0,00 kr (0,50) per aktie för räkenskapsåret 2019.

Detta avsteg från den långsiktiga utdelningspolicyn ska ses som temporär. 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, internationella 
redovisningsstandarder IFRS sådana de  antagits av EU och att den ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en  rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen 
för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över  utvecklingen av koncernens och moder bolagets verksamhet, ställning och 
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de  företag som ingår i koncernen står inför.

Göteborg den 19 mars 2020

Martin Svalstedt
Styrelseordförande

 Göran Bille Anna Borg Sæther Charlotte Brogren
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Eva Elmstedt Mikael Jönsson Crister Carlsson Micke Fridström
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 

Stefan Syrén
Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 19 mars 2020 
Deloitte AB

Hans Warén 
Auktoriserad revisor
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Riktlinjernas omfattning m.m.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för 
medlemmar av Gunnebos koncernledning och gäller för anställ-
ningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstäm-
man 2020 samt för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs 
därefter. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av 
bolagsstämman.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler 
än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande 
sådana regler eller fast lokal praxis, samt kunna erbjuda konkurrens-
kraftiga förmåner i de länder där personerna är bosatta, varvid 
dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodo-
ses.

Riktlinjernas främjande av Gunnebos affärsstrategi, 
långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet att vara en världsledande leveran-
tör av produkter och tjänster inom respektive affärsområde genom 
att investera i en kunddriven innovativ produktutveckling och kun-
danpassade lösningar samt att bygga långsiktiga affärsrelationer 
som skapar ömsesidiga värden. En framgångsrik implementering av 
bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga 
intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekry-
tera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bola-
get kan erbjuda konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och anställ-
ningsvillkor på aktuell marknad för respektive ledande 
befattningshavare. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattnings-
havare kan erbjudas en marknadsmässig och konkurrenskraftig 
totalersättning, vilket förväntas bidra till Gunnebos affärsstrategi, 
långsiktiga intressen och hållbarhet.

I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentspro-
gram. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte 
av dessa riktlinjer. Programmen omfattar för närvarande cirka 20 
anställda bestående av bl.a. verkställande direktören, koncernled-
ningen och andra nyckelpersoner inom koncernen. De prestations-
krav som används för att bedöma utfallet av programmen har en 
tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till bolagets långsiktiga 
värdeskapande, inklusive dess hållbarhet. Dessa prestationskrav 
innefattar för närvarande vinst per aktie, rörelsemarginal, kassaflöde 
och organisk tillväxt i procent. Mer information om Gunnebos incita-
mentsprogram finns på Gunnebos webbplats, www.gunnebogroup.
com, under avsnittet Bolagsstyrning – Ersättningar.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta 
till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklu-
sive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Koncernledningens totala ersättning ska bestå av fast kontantlön, 
rörlig kontantersättning (bonus), pensionsförmåner samt andra för-
måner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa 

riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade 
ersättningar. 

Den fasta lönen ska beakta den enskildes position, kompetens, 
ansvarsområden, prestation samt erfarenhet och ska normalt 
omprövas varje år. Den fasta lönen ska också utgöra basen för 
beräkning av bonus.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av bonus ska kunna mätas 
under en period om ett eller flera år. Bonusen ska vara beroende av 
hur på förhand bestämda mätbara kvantitativa och kvalitativa krite-
rier uppfylls. Kriterierna omfattar bestämda mätbara mål som berör 
till exempel tillväxt, vinst och kostnadsutveckling inom koncernen, 
samt individuella mål, vilka ska vara utformade så att de främjar 
bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess håll-
barhet. Bonusen ska för koncernledningen, inklusive verkställande 
direktören, vara maximerad till högst 50 procent av den fasta årliga 
kontantlönen. 

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av 
bonus avslutats ska ersättningsutskottet fastställa i vilken utsträck-
ning kriterierna uppfyllts. Såvitt avser uppfyllandet av finansiella mål 
ska bedömningen baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell 
period. Bonus kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara före-
mål för uppskjuten betalning.

Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de 
begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva bonus 
som utbetalats på felaktiga grunder.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande 
sjukförsäkring, vara premiebestämda. Bonus ska inte vara pensions-
grundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska, 
beroende på ålder och lönenivå, uppgå till högst 35 procent av den 
fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska 
pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebe-
stämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd 
pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Bonus ska 
vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektiv-
avtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pen-
sionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 
procent av den fasta årliga kontantlönen. Pensionsålder ska vara 65 
år.

Andra förmåner får innefatta bland annat privat sjukvårdsförsäk-
ring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till 
högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst 
tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och 
avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsva-
rande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören 
och ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från 
befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst nio måna-
der, utan rätt till avgångsvederlag.

Förslag till riktlinjer för ersättning  
till ledande befattningshavare
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Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrens-
begränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt 
inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidi-
gare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersätt-
ningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för 
uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkur-
rensbegränsning gäller, vilket ska vara högst tolv månader efter 
anställningens upphörande. 

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer 
har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom 
att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponen-
ter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en 
del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid 
utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar 
som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande 
befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning 
kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och  
genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter 
ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersätt-
ning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till 
nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för 
beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer 

antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och 
utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, till-
lämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. 
Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bola-
get och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i 
ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören 
eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av 
 frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, 
om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är 
nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive 
dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bär-
kraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter 
att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar 
beslut om avsteg från riktlinjerna.

Övergångsbestämmelser tillämpliga för årsstämman 
2020

Information rörande tidigare beslutade ersättningar som ännu inte 
har förfallit till betalning framgår av not 6, sidorna 67–68 i årsredovis-
ningen för 2019.

Inga avvikelser har gjorts från de riktlinjer som antogs av års-
stämman 2019.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Gunnebo AB (publ) 
organisationsnummer 556438-2629

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Gunnebo AB (publ) för år 2019 med undantag för bolags-
styrningsrapporten på sidorna 34–40 och hållbarhetsrapporten på 
sidorna 44–51. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 
ingår på sidorna 2, 8–11, 30–40 och 44–88 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassa-
flöde för året enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), så som de antagits av EU och årsredovisningslagen. Våra 
uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 34–40 
och hållbarhetsrapporten på sidorna 44–51.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och rapport över resultat och 
rapport över finansiell ställning för koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande 
rapport som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i 
enlighet med Revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa stan-
darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revi-
sorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap 
och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i Revisorsförord-
ningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bola-
get eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrol-
lerade företag inom EU.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som 
enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för 
revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den 

aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för 
revisionen av och i vårt ställningstagande till årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet men vi gör inga separata uttalan-
den om dessa områden.

Värdering av goodwill 
Beskrivning av risk
Gunnebo redovisar i koncernbalansräkningen per den 31 december 
2019 goodwill om 1 525 mkr. Värdet på den redovisade goodwillen 
är avhängigt framtida avkastning och lönsamhet i de kassagenere-
rande enheter goodwillen avser och nedskrivningsprövas minst årli-
gen. Nedskrivningsprövningen baseras på antaganden om framtida 
kassaflöden och förhållanden som är komplexa och som innehåller 
en hög grad av bedömning, såsom antaganden om tillväxttakt, lön-
samhetsutveckling och kapitalkostnad (WACC). Förändringar i dessa 
antaganden kan resultera i nedskrivningsbehov. Företagsledningen 
har inte utöver genomförd nedskrivning på goodwill (se not 11) iden-
tifierat något ytterligare nedskrivningsbehov för 2019.

Vi har bedömt värdering av goodwill som ett särskilt betydelsefullt 
område till följd av dess väsentlighet och känslighet för förändrade 
antaganden.

För ytterligare information hänvisas till not 1 om koncernens redo-
visningsprinciper och not 11 om immateriella tillgångar. 

Våra granskningsåtgärder
Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte 
begränsad till dessa. 
• Granskning och bedömning av Gunnebos rutiner för nedskriv-

ningsprövning av goodwill och avstämning av viktiga antaganden 
mot budget och affärsplan 

• Prövning av företagsledningens antaganden, främst kopplade till 
de variabler som har störst påverkan på nedskrivningsprövningen 
såsom tillväxt, lönsamhetsutveckling och kapitalkostnad (WACC) 
samt utförande av känslighetsanalyser för test av säkerhetsmargi-
nalerna för respektive kassagenererande enhet

• Granskning av fullständigheten och riktigheten i relevanta noter till 
de finansiella rapporterna 

Vid genomförandet av granskningsåtgärderna har våra värderings-
experter medverkat.

Värdering av uppskjutna skattefordringar på förlustavdrag 
Beskrivning av risk
Gunnebo redovisar i koncernbalansräkningen per den 31 december 
2019 uppskjutna skattefordringar på förlustavdrag med 100 mkr. 
Värdet på dessa är avhängigt i vilken omfattning det är sannolikt att 
framtida skattemässiga överskott kommer kunna genereras, mot 
vilka ackumulerade underskottsavdrag kommer kunna nyttjas. Fel-
aktiga bedömningar och antaganden kan ge en betydande påverkan 
på koncernens resultat och finansiella ställning.

Vi har bedömt värdering av uppskjutna skattefordringar som ett 
särskilt betydelsefullt område då värderingen till stor del bygger på 
antaganden och bedömningar.
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För ytterligare information hänvisas till not 1 om koncernens redo-
visningsprinciper och not 10 om inkomstskatt.

Våra granskningsåtgärder
Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte 
begränsad till dessa. 
• Granskning av Gunnebos rutiner för beräkning av uppskjutna 

skatte fordringar på förlustavdrag och prövning av rimligheten i de 
bedömningar som gjorts avseende berörda enheters framtida 
in tjäningsförmåga 

• Granskning av fullständigheten och riktigheten i relevanta noter till 
de finansiella rapporterna. 

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-
ningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1, 3–7, 
12–29, 41–51 och 92–101. Det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identi-
fieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrel-
sen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kon-
troll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om sty-
relsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upp-
höra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta. 

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens 
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finan-
siella rapportering.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktig-
het om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredo-
visningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
hemsida: https://revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/docu-
ments/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning för Gunnebo AB (publ) för år 2019 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvar-
lig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksam-
hetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets 
och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort-
löpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den 
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Göteborg den 19 mars 2020
Deloitte AB

Hans Warén
Auktoriserad revisor

löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att för-
valtningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föran-
leda ersättningsskyldighet mot bolaget eller att ett förslag till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebo-
lagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredo-
visningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
hemsida: https://revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/docu-
ments/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

Deloitte AB utsågs till Gunnebo ABs revisorer av bolagsstämman 
den 11 april 2019 och har varit bolagets revisorer sedan den 3 april 
2008.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade  
hållbarhetsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på 
sidorna 44–51 och för att den är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta 
innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt International Stan-
dards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 
denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på 
sidorna 34–40 och för att den är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns 
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår 
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och 
en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International Standards on Audit-
ing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna gransk-
ning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet 
med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen 
samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i över-
ensstämmelse med årsredovisningslagen.
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Gunnebo vill förse marknaden med lättillgänglig, konsekvent och 
transparent finansiell information. All extern och intern kommunikation 
ska vara rättvisande och ändamålsenlig. Aktuell information ska fin-
nas tillgänglig för samtliga intressenter samtidigt och på utlovad tid.

Kommunikation i form av rapportering till olika myndigheter, finan-
siell rapportering samt information till anställda sker enligt omvärldens 
regelverk och krav, koncernens interna styrdokument samt IR- och 
kommunikationspolicyer.

Informationskanaler

På Gunnebo ABs webbplats, www.gunnebogroup.com, återfinns 
 publikationer, finansiell information, pressmeddelanden samt upp-
gifter om Gunnebos organisation. Information om koncernens erbju-
dande finns på www.gunnebo.com.

Information till aktieägarna
Aktieägare tillfrågas om vilken information de efterfrågar från bolaget 
och gör således ett aktivt val för att få önskad information. De infor-

mationskanaler som är tillgängliga för aktieägarna är delårsrapporter 
och årsrapporter, bolagets webbplats www.gunnebogroup.com samt 
IR-funktionen som alltid är tillgänglig för att besvara frågor om kon-
cernens strategiska inriktning, dess erbjudande och finansiella resul-
tat. Aktieägare har även möjlighet att delta på Gunnebos årsstämma.

Frågor kan ställas direkt till info@gunnebo.com eller via telefon 
 010-209 50 20. Det är också möjligt att beställa tryckta årsredovis-
ningar och delårsrapporter från koncernens huvudkontor på telefon 
010-209 50 20, från webbplatsen eller via e-postadressen ovan.

Aktiemarknaden 
Gunnebos målsättning är att alltid vara tillgängliga för frågor från 
aktiemarknaden. Frågor om bolagets verksamhet besvaras primärt 
av koncernens Vd och koncernchef, Ekonomi- och finansdirektör 
samt Direktören för investerarrelationer. Vidare finns det utförlig infor-
mation om såväl koncernens verksamhet som finansiella resultat på 
koncernens webbplats, www.gunnebogroup.com.

Information till kapitalmarknaden 
Gunnebo strävar efter att ge alla intressenter en så rättvisande bild av 
koncernens verksamhet och finansiella resultat som möjligt. Målsättningen 
är att tillhandahålla information till ägare och aktiemarknaden som stöttar 
dessa aktörer i arbetet med att värdera Gunnebos verksamhet.

Inbjudan till  
Årsstämma 2020 
Gunnebos årsstämma hålls tisdag 21 april 2020 klockan 
16.00 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som vill delta på årsstämman måste onsda-
gen den 15 april 2020 vara införd i aktieboken som förs 
av Euroclear Sweden samt senast onsdagen den 15 
april 2020, helst före klockan 16.00, ha anmält sitt del-
tagande till stämman, antingen via www.gunnebogroup.
com eller till adress Gunnebo AB, Box 5181, 402 26 
Göteborg, eller telefon 010-209 50 20. 

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att 
få utöva sin rösträtt på stämman, före onsdagen den 15 
april 2020 ha omregistrerat aktierna i sitt eget namn.

Analytiker som följer Gunnebo 
Erik Penser

Robert Tovi 
08-463 8066
robert.tovi@penser.se

21 april 2020

Delårsrapport  
januari–mars 2020

21 april 2020

Årsstämma 2020

17 juli 2020

Delårsrapport
januari–juni 2020

Finansiell information  
och rapportering 2020

4 november 2020

Delårsrapport 
januari–september 2020
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Årsstämma

Gunnebos årsstämma hålls tisdagen den 21 april 2020 klockan 16.00 
på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg.

IR-policy

Målet med Gunnebos funktion för investerarrelationer är att genom 
kommunikationsaktiviteter ge alla intressenter en så rättvisande bild 
av koncernens verksamhet och finansiella resultat som möjligt.

Förutom den dagliga kommunikationen sker kontakt med finans-
marknaden i samband med delårsrapporter och årsstämma och ge-
nom möten med analytiker, investerare och journalister vid seminarier 
eller individuella möten. Förtroendefulla kontakter med marknadens 
intressenter förutsätter ett välfungerande internt rapporteringssystem 
som ger snabb och exakt rapportering från alla koncernens verk-
samheter.

Gunnebo håller viktig finansiell information konfidentiell tills den 
samtidigt och konsekvent offentliggörs till aktiemarknaden och till 
NASDAQ Stockholm. All extern finansiell information om Gunnebo 
hanteras centralt. Finansiella delårsrapporter kommenteras av Vd 
och koncernchef, Ekonomi- och Finansdirektör eller Direktören för 
Investerar relationer. Någon av dessa personer är alltid tillgänglig i 
samband med publiceringen av delårsrapporter.

Förtroende för Gunnebo-aktien bygger på efterlevnad av NASDAQ 
Stockholms regler för noterade bolag och på Gunnebos förmåga och 
vilja att tillhandahålla tydlig och relevant information till marknaden.

Aktiviteter 2019

Under 2019 har Gunnebo haft en aktiv dialog med analytiker, ägare 
och potentiella investerare, inte minst i samband med nyemissionen 
och förvärvet av det tjeckiska tillträdeskontrollföretaget Cominfo. Det 
pågår också en löpande dialog med analytiker från flera andra större 

banker som inte regelbundet publicerar analyser av Gunnebo-aktien. 
Dessutom hölls över 20 telefonkonferenser och fysiska möten med 
analytiker och investerare, inklusive en roadshow i Stockholm i sam-
band med nyemissionen. Under året har Gunnebo också deltagit i 
flera aktiesparträffar. 

I samband med bytet av Vd och koncernchef i november 2019 
arrangerades frukostmöten, roadshows och enskilda möten för att 
säkerställa en god relation mellan kapitalmarknaden och den nya 
verkställande direktören, Stefan Syrén.

Efter varje delårsrapport arrangerar Gunnebo en telefonkonferens 
för att presentera det finansiella resultatet. Presentationen spelas in 
och görs tillgängligt på webbplatsen.

Utdelningspolitik 

Styrelsens förslag till utdelning ska beakta Gunnebos långsiktiga 
utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov. 

Styrelsens målsättning är att utdelningen långsiktigt ska uppgå till 
30–50 procent av resultatet efter skatt. 

Föreslagen utdelning

Gunnebo är, efter införandet av organisationen per produkterbjudan-
de, redo att leverera nästa fas av sin utveckling. Koncernen kommer 
i större utsträckning att utveckla nya kunderbjudanden och tillvarata 
de möjligheter som förvärv och avyttringar erbjuder. 

Med detta i beaktande, och att bolaget under 2019 genomförde 
en nyemission på ca 360 Mkr där 250 Mkr har använts för förvärv, 
bedömer styrelsen att en fortsatt förstärkning av koncernens balans-
räkning kommer att öka bolagets handlingsutrymme under det kom-
mande året. Styrelsen föreslår därför en utdelning om 0,00 kr (0,50) 
per aktie för räkenskapsåret 2019. Detta avsteg från den långsiktiga 
utdelningspolicyn ska ses som temporär.

Till minne av Bjarne Holmqvist  
– grundare av det moderna 
Gunnebo

Bjarne Holmqvist, före detta Vd för Gunnebo och en framstående 
svensk företagsledare, avled hösten 2019 vid 74 års ålder. Bjarne 
kommer alltid att bli ihågkommen som den som lade grunden till 
dagens Gunnebo.

Affärsmannaskap var Bjarnes signum och han strävade 
framgångsrikt efter att få Gunnebo att växa och banade väg för 
koncernens expansion globalt.

Bjarne satt kvar i styrelsen fram till 2007 och förblev sedan en 
stor aktieägare genom sitt familjeföretag Örgryte Industrier – och 
därigenom behöll han alltid sin koppling till Gunnebo-familjen. 
Han kommer alltid att bli ihågkommen med värme. Bjarne Holmqvist, Vd för Gunnebo 1993–2005.
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Vid utgången av 2019 hade Gunnebo 10 945 aktieägare. Andelen 
utländska ägare uppgick till 18,6 procent. Det innebär att 81,4 pro-
cent av aktierna innehades av svenska ägare, varav 14,2 procent 
innehades av svenska fysiska personer och 67,2 procent innehades 
av svenska juridiska personer.

Aktiekapital och röster

Aktiekapitalet i Gunnebo uppgick den 31 december 2019 till 481 Mkr 
fördelat på 96 162 993 aktier, varav 602 267 var C-aktier, med ett 
kvotvärde om 5 kronor. Varje stamaktie berättigar till en röst och varje 
C-aktie berättigar till en tiondels röst. C-aktier har inga utdelnings-

rätter. 

Läs mer på sidan 72, not 16.

Kursutveckling
Vid årets utgång handlades Gunnebo-aktien till 26,60 kronor, vilket är 
en ökning under året med 19 procent. Under samma period ökade 
Stockholmsbörsens OMX 30-index med 26 procent. Lägsta betal-
kurs under året var 20,55 kr (den 6 februari) och högsta betalkurs var 
27,69 kr (den 20 maj).

Omsättning och börsvärde

Under 2019 omsattes totalt 23 637 444 aktier (16 752 807) till ett 
värde motsvarande 568 Mkr (459). Den genomsnittliga handeln per 
börsdag var 94 930 aktier (67 011) eller 2 281 Tkr (1 837). Marknads-
värdet uppgick den 30 december 2019 till 2 558 Mkr.

Gunnebo-aktien
Gunnebo-aktien är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1993 och återfinns 
på listan NASDAQ Stockholm i segmentet Mid Cap och sektorn Industri. 
Kortnamnet är GUNN och ISIN-koden SE0000195570.

Gunnebo-aktien 2019
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Antal aktier 2019 2018 2017 2016 2015

Antal aktier vid årets utgång, 
tusental 96 163 77 051 77 051 77 051 76 185

Genomsnittligt antal  
aktier, inkl. C-aktier, tusental 82 251 77 051 77 051 76 837 76 180

Största aktieägare, grupperat
Antal emit-

terade aktier
Innehav, 

%

Stena Adactum 24 813 832 26,0
Vätterledens Invest, med närstående 18 722 389 19,5
IF Skadeförsäkringar 10 157 080 10,6
Brown Brothers/Fidelity Funds 5 255 467 5,5
Ålandsbanken (i ägares ställe) 2 547 499 2,7
Öhman fonder 2 010 952 2,1
Unionen 2 000 000 2,1
Nordea Småbolagsfond Norden 1 552 700 1,6
Avanza Pension 1 185 834 1,2
Dimensional Fund International Small Cap 959 616 1,0
Övriga 26 355 357 27,7
Summa stamaktier 95 560 726 100,0
Gunnebo AB, C-aktier 602 267

Summa emitterade aktier 96 162 993

Aktiekapitalets  
utveckling  Förändring

Aktie-
kapital

Totalt antal 
 emitterade aktier

1991 Bildande 4 4 000
1992 Split 100:1 4 400 000
1992 Nyemission +96 100 10 000 000
1995 Nyemission +50 150 15 000 934
1995 Konvertering +3 153 15 280 783
1996 Konvertering +10 163 16 275 819
1997 Nyemission +4 167 16 715 819
1997 Konvertering +27 194 19 351 121
1998 Konvertering +4 198 19 813 150
1998 Nyemission +2  200 19 973 150
1999 Konvertering 0 200 19 982 310
1999 Nyemission +6 206 20 625 881
2000 Konvertering +6 212 21 204 528
2001 Konvertering 0 212 21 211 198
2003 Konvertering +7 219 21 889 974
2004 Split 2:1 0 219 43 779 948
2005 Nyemission 0 219 43 854 548
2006 Nyemission +4 223 44 578 523
2007 Nyemission +5 228 45 513 359
2009 Nyemission +151 379 75 855 598
2013 Nyemission +1 380 75 914 098
2014 Nyemission +1 381 76 173 501
2015 Nyemission 0 381 76 185 001
2016 Nyemission +1 382 76 320 001
2016 Nyemission C-aktier +3 385 77 050 848
2019 Nyemission +96 481 96 162 993

Storleksklasser
Antal   

a ktie ägare
Antal ute-

stående aktier Innehav, %

1–500 6 550 1 102 761 1,1
501–1 000 1 558 1 218 825 1,3
1 001–5 000 2 225 4 932 771 5,2
5 001–10 000 295 2 189 153 2,3
10 001–50 000 229 4 741 294 5,0
50 001– 88 81 375 922 85,1
Summa utestående aktier 10 945 95 560 726 100,0
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Kursrelaterad  aktiedata 2019 2018 2017 2016 2015

Aktiekurs vid  
årets ut gång (sista   
betalkurs), kr 26,60 22,40 33,70 38,60 45,00

Högsta aktiekurs under året 
(betalkurs), kr 27,69 37,10 51,50 45,30 46,10

Lägsta aktiekurs under året 
(betalkurs), kr 20,55 21,45 30,60 36,80 34,70

Börsvärde vid årets utgång, 
Mkr 2 558 1 726 2 597 2 974 3 428

P/E-tal, ggr2) 48 neg. 17 14 21

Direktavkastning, %1)3) n.a. 2,2 3,6 3,1 2,2

1)  Styrelsen föreslår utdelning med 0,00 kronor per aktie för år 2019.
2) Noteringskurs per den 31 december dividerad med resultat per aktie efter utspädning.
3) Utdelning i förhållande till noteringskurs per den 31 december.

Data per aktie 2019 2018 2017 2016 2015

Resultat per aktie  
efter utspädning, kr 0,55 –8,94 2,00 2,70 2,18

Eget kapital per aktie, kr 15,32 14,22 24,03 24,40 22,65

Fritt kassaflöde per aktie, kr 2,41 1,62 –0,97 2,09 0,73

Utdelning, kr 0,001) 0,50 1,20 1,20 1,00

1)  Styrelsens förslag
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Kvarvarande verksamhet
Inklusive  

avvecklad verksamhet
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Resultaträkning

Nettoomsättning 5 459 5 128 4 861 4 892 6 052 5 557 5 271
Kostnad för sålda varor –4 064 –3 686 –3 447 –3 462 –4 278 –3 911 –3 689
Bruttoresultat 1 395 1 442 1 414 1 430 1 774 1 646 1 582
Andra rörelsekostnader, netto –1 203 –1 177 –1 113 –1 131 –1 454 –1 294 –1 360
Rörelseresultat (EBIT) 192 265 301 299 320 352 222
Finansiella intäkter och kostnader, netto –76 –53 –54 –51 –43 –35 –75
Resultat före skatt 116 212 247 248 277 317 147
Inkomstskatt –71 –92 –95 –92 –109 –90 –45
Årets resultat 45 120 152 156 168 227 102

EBITA / EBITDA
Nettoomsättning 5 459 5 128 4 861 4 892
Kostnad för sålda varor exkl. jämförelsestörande poster –4 026 –3 673 –3 433 –3 447
Bruttoresultat exkl. jämförelsestörande poster 1 433 1 455 1 428 1 445
Försäljnings- och administrationskostnader exkl. 
jämförelsestörande poster –1 118 –1 141 –1 089 –1 104
Övriga rörelseintäkter och kostnader, netto exkl. 
jämförelsestörande poster –32 –20 14 14
Återför: Avskrivningar och nedskrivningar av 
 förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 47 40 22 24
Återför: IFRS 16 leasingeffekt –9 — — —

EBITA 321 334 375 379

Återför: Jämförelsestörande poster –91 –29 –52 –56
Återför: Övriga avskrivningar 83 73 71 75
Återför: Avskrivningar av nyttjanderättstillgångar samt 
IFRS 16 leasing effekt 120 — — —

EBITDA 433 378 394 398

Nyckeltal, %
Orderingång, tillväxt 2 2 –1
Försäljningstillväxt 3 3 –1
Bruttomarginal exkl. jämförelsestörande poster 26,3 28,4 29,4 29,5 29,7 30,2 30,6
Försäljnings- och administrationskostnader exkl.  
jämförelsestörande poster i % av omsättningen 20,5 22,3 22,4 22,6 23,1 23,9 25,0
EBITDA-marginal 7,9 7,4 8,1 8,1 7,1 7,9 5,9
EBITA-marginal 5,9 6,5 7,7 7,7
EBIT-marginal 3,5 5,2 6,2 6,1 5,3 6,3 4,2

Avkastning på operativt sysselsatt kapital, Mkr 33,9 35,8 41,5 45,4
Avkastning på sysselsatt kapital, Mkr 10,8 12,4 14,6 15,6

Likviditetsinformation
Nettolåneskuld inkl. pensionsförpliktelser     1 761 1) 1 714 1 407 1 208 1 212 1 039 1 088
Nettolåneskuld     1 350 1) 1 339 1 003 813 850 614 727
Nettolåneskuld inkl. pensionsförpliktelser/EBITDA, ggr 3,9 2) 4,5 3,6 3,0 2,8 2,4 3,5
Nettolåneskuld/EBITDA, ggr 3,0 2) 3,5 2,5 2,0 2,0 1,4 2,4

Medarbetare
Medelantal anställda 4 226 4 363 4 258 4 481 5 518 5 629 5 656

Sjuårsöversikt
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Kvarvarande 
 verksamhet

Inklusive  
avvecklad verksamhet

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Balansräkning 
Immateriella tillgångar 1 899 1 714 1 910 1 922 1 812 1 675 1 494
Nyttjanderättstillgångar 243 — — — — — —

Materiella anläggningsfordringar 322 282 345 347 358 304 304
Uppskjutna skattefordringar 228 195 322 332 304 339 307
Övriga långfristiga fordringar 43 50 17 14 14 16 17
Varulager 754 717 902 825 777 785 691
Kundfordringar 972 1 018 1 413 1 317 1 150 1 125 1 039
Övriga kortfristiga fordringar 309 311 294 312 273 225 173
Likvida medel 744 569 498 581 496 447 392
Summa tillgångar 5 514 4 856 5 701 5 650 5 184 4 916 4 417

Eget kapital 1 464 1 087 1 866 1 890 1 747 1 694 1 463
Finansiella skulder 1 842 1 908 1 504 1 403 1 353 1 067 1 126
Avsättningar för ersättningar till anställda  
efter avslutad anställning 411 375 494 484 362 425 361
Leasingskulder 248 — — — — — —

Uppskjutna skatteskulder 59 50 66 90 93 66 64
Leverantörsskulder 585 594 742 739 635 660 555
Övriga skulder 905 842 1 029 1 044 994 1 004 848
Summa eget kapital och skulder 5 514 4 856 5 701 5 650 5 184 4 916 4 417

Kassaflödesanalys
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 222 155 271 356 305 246 218
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 162 87 –200 –122 –119 25 –7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 384 242 71 234 186 271 211

Fritt kassaflöde
Fritt kassaflöde 197 124 –74 159 56 223 144

Investeringar och avskrivningar
Investeringar 115 137 150 106 135 78 72
Avskrivningar 212 3) 114 117 123 108 88 84

Aktiedata, kr
Resultat per aktie 0,55 –8,95 2,00 2,71 2,18 2,98 1,29
Resultat per aktie efter utspädning 0,55 –8,94 2,00 2,70 2,18 2,98 1,29
Eget kapital per aktie 15,32 14,22 24,03 24,40 22,43 21,93 19,06
Fritt kassaflöde per aktie 2,41 1,62 –0,97 2,09 0,73 2,94 1,90
Utdelning 0,00 4) 0,50 1,20 1,20 1,00 1,00 1,00

1)  Nettolåneskulden inkluderar effekten av IFRS 16 Leasingavtal vilken tillämpas från 1 januari 2019. Jämförelseperioder har ej omräknats.
2)  Den proforma rullande 12-månaders EBITDA har beräknats som ett indikativt belopp för 2019 till följd av förvärvet av Cominfo i juli 2019.
3)  Avskrivningar inkluderar avskrivningar av nyttjanderättstillgångar, dvs effekten av införandet av IFRS 16 Leasingavtal från 1 januari 2019. Jämförelseperioder har ej omräknats.
4)  Styrelsen föreslår utdelning med 0,00 kronor per aktie för år 2019.
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Avstämning av nyckeltal
Avstämning av Gunnebos nyckeltal som inte är definierade enligt 
IFRS visas nedan. Följande nyckeltal hänför sig till kvarvarande 
verksamhet om inte annat anges. Då belopp i tabellen nedan 
innehåller avrundningar kan mindre avvikelser förekomma.

2019 2018

EBITA / EBITDA
Nettoomsättning 5 459 5 128
Kostnad för sålda varor exkl. jämförelsestörande poster –4 026 –3 673
Bruttoresultat exkl. jämförelsestörande poster 1 433 1 455
Försäljnings- och administrationskostnader exkl. jämförelsestörande poster –1 118 –1 141
Övriga rörelseintäkter och kostnader, netto exkl. jämförelsestörande poster –32 –20
Återför: Avskrivningar och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 47 40
Återför: IFRS 16 leasingeffekt –9 —
EBITA 321 334

Återför: Jämförelsestörande poster –91 –29
Återför: Övriga avskrivningar 83 73
Återför: Avskrivningar av nyttjanderättstillgångar samt IFRS 16 leasingeffekt 120 —
EBITDA 433 378

Försäljningstillväxt, %
Rapporterad försäljningstillväxt 6 5
Valutakurseffekter –4 –2
Nettoomsättning från avyttrad verksamhet 1 0
Försäljningstillväxt 3 3

Bruttoresultat
Nettoomsättning 5 459 5 128
Kostnad för sålda varor –4 064 –3 686
Bruttoresultat 1 395 1 442
Minus: Jämförelsestörande poster i kostnad för sålda varor –38 –13
Bruttoresultat exkl. jämförelsestörande poster 1 433 1 455
Bruttomarginal, % 25,6% 28,1 %
Bruttomarginal exkl. jämförelsestörande poster, % 26,3% 28,4 %

Försäljnings- och administrationskostnader 
Nettoomsättning 5 459 5 128
Försäljnings- och administrationskostnader –1 180 –1 188
Minus: Jämförelsestörande poster i försäljnings- och administrationskostnader –62 –47
Försäljnings- och administrationskostnader exkl. jämförelsestörande poster –1 118 –1 141
Försäljnings- och administrationskostnader i % av nettoomsättningen –21,6% –23,2 %
Försäljnings- och administrationskostnader i % av nettoomsättningen exkl. jämförelsestörande poster –20,5% –22,3 %

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster i kostnad för sålda varor –38 –13
Jämförelsestörande poster i försäljnings- och administrationskostnader –62 –47
Jämförelsestörande poster i övriga rörelseintäkter och kostnader 9 21
Summa jämförelsestörande poster –91 –39

EBIT
EBIT 192 265
Nettoomsättning 5 459 5 128
EBIT-marginal, % 3,5% 5,2 %
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2019 2018

Operativt sysselsatt kapital
Summa övriga immateriella tillgångar, materiella anläggningstillgångar, varulager, kundfordringar och övriga kort-
fristiga fordringar minus leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 1 241 1 198
Minus: Skatter och finansiella poster 21 –1
Minus: Koncerngemensamma funktioner 4 1
Operativt sysselsatt kapital 1 216 1 198
Operativt sysselsatt kapital, genomsnitt 5 kvartal 1 278 1 256
Summa Affärsområden EBITA 433 450
Avkastning på operativt sysselsatt kapital, % 33,9% 35,8 %

Sysselsatt kapital
Operativt sysselsatt kapital 1 216 1 198
Plus: Koncerngemensamma funktioner 4 1
Plus: Goodwill 1 525 1 408
Plus: Nyttjanderättstillgångar 243 —

Sysselsatt kapital 2 988 2 607
Sysselsatt kapital, genomsnitt 5 kvartal 2 967 2 687
EBITA 321 344
Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,8% 12,4%

Eget kapital
Summa eget kapital 1 464 1 087
Minus: Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande — 0
Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget 1 464 1 087
Totalt antal stamaktier vid periodens utgång 95 560 726 76 448 581
Eget kapital per aktie, kr 15,32 14,22

Nettolåneskuld
Nettolåneskuld 1 350 1) 1 339
Pensionsförpliktelser 411 375
Nettolåneskuld inkl. pensionsförpliktelser 1 761 1) 1 714

EBITDA 433 378
EBITDA (rullande 12 mån) 447 2) 378
Nettolåneskuld / EBITDA (rullande 12 mån) 3,0 2) 3,5
Nettolåneskuld inkl. pensionsförpliktelser/ EBITDA (rullande 12 mån) 3,9 2) 4,5

Fritt kassaflöde
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 48 –170
Minus: kassaflöde från förvärv/avyttringar 255 294
Återför: utbetalningar hänförliga till finansiella leasingavtal –106 —

Fritt kassaflöde 197 124
Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning 81 648 491 76 377 724
Fritt kassaflöde per aktie, kr 2,41 1,62

1) Nettolåneskulden inkluderar effekten av IFRS 16 Leasingavtal vilken tillämpas från 1 januari 2019. Jämförelseperioder har ej omräknats.
2)  Den proforma rullande 12-månaders EBITDA har beräknats som ett indikativt belopp för 2019 till följd av förvärvet av Cominfo i juli 2019.
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Definitioner
Gunnebo presenterar vissa finansiella mått i årsredovisningen som inte definieras enligt IFRS. Koncernen 
anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och koncernens ledning 
då de möjliggör utvärdering av koncernens resultat och ställning. Eftersom inte alla företag beräknar 
finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. 
Definitioner av Gunnebos nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS beskrivs nedan.

Avkastning på operativt sysselsatt 
kapital

EBITA rullande 12 månader för de fyra affärs
områdena dividerad med genomsnittligt 
operativt sysselsatt kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

EBITA rullande 12 månader dividerad med 
genomsnittligt sysselsatt kapital.

Bruttomarginal exkl. 
jämförelsestörande poster

Bruttoresultat exklusive jämförelsestörande 
poster i procent av  nettoomsättning.

Direktavkastning

Utdelning i förhållande till noteringskurs per 
den 31 december.

EBITA

Rörelseresultat (EBIT) före avskrivningar  
och nedskrivningar av  förvärvsrelaterade 
 immateriella tillgångar exklusive jämförelse
störande poster och effekter av IFRS 16  
Leasingavtal.

EBITA-marginal

EBITA i procent av nettoomsättning.

EBITDA

Rörelseresultat (EBIT) före avskrivningar och 
nedskrivningar av immateriella tillgångar, 
nyttjanderättstillgångar och materiella  
anläggningstillgångar.

EBITDA-marginal

EBITDA i procent av nettoomsättning.

Eget kapital per aktie 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktie ägare dividerat med antalet aktier 
 exklusive Caktier som inte har utdelnings
rätt, vid  periodens utgång.

Fritt kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
och investeringsverksamheten exklusive  
kassaflöde från förvärv och avyttringar, 
 justerat för utbetalningar hänförliga till finan
siella leasingavtal. 

Fritt kassaflöde per aktie 

Fritt kassaflöde dividerat med vägt genom
snittligt antal aktier  exklusive Caktier då de 
inte har utdelningsrätt.

Försäljningstillväxt 

Tillväxt i nettoomsättning justerat för valuta
kurseffekter, inklusive organisk och förvärvad 
omsättning, exklusive avyttrad omsättning.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster definieras som 
betydande poster inom EBIT som rappor
teras separat för att underlätta en komplett 
förståelse av koncernens finansiella resultat 
och jämförbarhet mellan perioder. Jäm för
elsestörande poster hänför sig i huvudsak till 
omstruktureringsaktiviteter samt andra struk
turella förändringar och inkluderar kostnader 
för nedläggning av verksamheter och perso
nalnedskärningar.

Nettolåneskuld

Totala skulder från finansieringsverksamheten 
med avdrag för likvida medel vid periodens 
utgång.

Nettolåneskuld inklusive 
pensionsförpliktelser

Totala skulder från finansieringsverksamheten 
och avsättningar för ersättningar till anställda 
efter avslutad anställning, med avdrag för 
likvida medel vid periodens utgång. 

Nettolåneskuld/EBITDA

Nettolåneskuld dividerad med EBITDA 
 rullande 12  månader. 

Nettolåneskuld inkl. 
pensionsförpliktelser/EBITDA

Nettolåneskuld inklusive avsättningar för 
ersättningar till anställda efter avslutad 
 anställning dividerad med EBITDA rullande 
12 månader.

Operativt sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital som används i de fyra 
affärsområdena. Det är summan av övriga 
immateriella tillgångar, materiella anlägg
ningstillgångar, varulager, kundfordringar och 
övriga kort fristiga tillgångar minus leveran
törsskulder och övriga kortfristiga skulder, 
exklusive kortfristiga skatter och finansiella 
poster. 

Orderingång, tillväxt

Tillväxt i orderingång justerat för valutakurs
effekter, inklusive organisk och förvärvad 
orderingång, exklusive avyttrad orderingång.

P/E-tal

Noteringskurs per den 31 december divide
rad med resultat per aktie efter utspädning.

Rapporterad tillväxt

Förändringen av rapporterade nominella 
värden, från en period till en annan.

Rörelsemarginal (EBIT)

Rörelseresultat i procent av 
 nettoomsättningen.

Skuldsättningsgrad

Nettolåneskuld i förhållande till eget kapital.

Soliditet

Eget kapital i procent av totala  tillgångar.

Sysselsatt kapital

Operativt sysselsatt kapital och sysselsatt 
kapital från koncerngemensamma funktioner 
samt goodwill och nyttjanderättstillgångar.



 

Disclaimer
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information. Den speglar ledningens nuvarande 
uppfattningar kring vissa framtida händelser och eventuella resultat därav. Inga garantier 
kan lämnas att dessa uppfattningar kommer visa sig vara korrekta. Faktiska framtida 
utfall kan variera väsentligt med de i denna rapport lämnade uppgifterna, bland annat 
beroende på förändrade förutsättningar avseende  affärsklimat, marknad och konkur
rens, förändrade lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser, affärs
riskbedömningar och andra faktorer som omnämns i denna årsredovisning.

Kontaktuppgifter
Gunnebo AB, Huvudkontor
Box 5181
402 26 Göteborg
Besöksadress: Johan på gårdas gata 7
www.gunnebogroup.com
Tel: 010 209 50 20
Epost: info@gunnebo.com
Vd och koncernchef: Stefan Syrén 

Investerarrelationer 
Tel: 010 209 50 99
Direktör, Investerarrelationer: 
Isabelle Ljunggren

Affärsområden

Produktion: Gunnebo i samarbete med Newsroom

Tryck: BrandFactory

Papper, omslag: Tom&Otto Silk 300g

Papper, inlaga: Tom&Otto Silk 150g

Produkten kan återvinnas i pappers återvinningen.

Entrance Control 
SVP: Robert Hermans 
Tel: 018 25 746 120 
www.GunneboEntranceControl.com

Safe Storage 
SVP: Stefan Syrén 
Tel: 010 209 50 20 
www.GunneboSafeStorage.com 
www.chubbsafes.com

Cash Management
SVP: Christian Weisser
Tel: 010 209 50 20
www.GunneboCashManagement.com
www.sallen.es

Integrated Security
SVP: Stefan Syrén
Tel: 010 209 50 20
www.solutions.gunnebo.com
www.gunnebogateway.com
www.GunneboIntegratedSecurity.es  
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Gunnebo i världen  
Gunnebos erbjudande levereras över hela världen. Mer information och kontaktuppgifter finns på
www.gunnebogroup.com/About/Locations    

Kontor
Tillverkande enhet



Gunnebo-koncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller 

innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av 

värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom 

tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet 

till kunder som främst är verksamma inom detaljhandel, kollektivtrafik, 

offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar 

och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på 

NASDAQ Stockholm.
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