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Årsstämma
Gunnebos årsstämma hålls onsdagen den 28 mars 2007
klockan 16.00 på biograf bergakungens Sal, Skånegatan 16,
Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som vill deltaga på årsstämman måste den
22 mars 2007 vara införd i aktieboken som förs av VPC
Ab samt senast den 22 mars klockan 16.00 ha anmält sig
till Gunnebo Ab. Aktieägare med förvaltningsregistrerade
aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på stämman, före
den 22 mars 2007 ha omregistrerat aktierna i eget namn.

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelningen för 2006
blir 1:60 kr per aktie. Avstämningsdagen föreslås bli den
2 april 2007 och utdelningen beräknas bli utbetald via VPC
den 5 april 2007.

Ekonomisk information 2007

Delårsrapport januari-mars 26 april
Delårsrapport januari-juni 19 juli
Delårsrapport januari-september 25 oktober
Bokslutskommuniké 2007 7 februari 2008

Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på
engelska, finns tillgänglig och kan beställas via:
Hemsida: www.gunnebo.com
e-post: info@gunnebo.com
Telefon: +46 (0)31 83 68 00
Fax: +46 (0)31 83 68 10
Adress: box 5181, Se-402 26 Göteborg

För mer information, vänligen kontakta:
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo Ab
Telefon: +46 (0)31 83 68 03
Mobil: +46 (0)705 83 68 03
e-post: janerik.dimming@gunnebo.com

om ej annat anges avser samtliga uppgifter i denna
årsredovisning kvarvarande verksamhet, det vill säga
exklusive Gunnebo Industrier.

For a safer w
orld



SAMMANDRAG 2006 2005 2004
Fakturering, Mkr 6 727 6 477 6 086
Rörelseresultat, Mkr* 216 308 368
Resultat efter finansiella poster, Mkr* 127 238 325
Resultat efter finansiella poster, inkl. jämförelsestörande poster, Mkr -116 33 121
Rörelsemarginal, %* 3,2 4,8 6,0
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %* 7,1 10,4 14,1
Resultat per aktie efter utspädning, kr* 1:85 3:75 6:00
Resultat per aktie efter utspädning, inkl. jämförelsestörande poster, kr -2:90 -2:20 1:90
Nettolåneskuld, Mkr 1 673 1 763 1 328
Operativt kassaflöde exkl. strukturkostnader, Mkr 196 325 282
Soliditet, % 22 25 30
*Exklusive jämförelsestörande poster

2006 i sammandrag

Ökad orderingång under andra halvåret – totalt ökade orderingången för
helåret med 2 procent (10), varav den organiska tillväxten blev 1 procent (2)

Faktureringen ökade med 4 procent (6), varav organiskt 4 procent (-2)

Ny kundorienterad organisation införd den 1 januari 2006

Omorganisationen har inneburit genomgripande förändringar
– projektet i huvudsak avslutat vid utgången av 2006

Betydande omstruktureringskostnader – totalt uppgick jämförelsestörande
poster till -243 Mkr (-205)

Resultatet efter finansiella poster uppgick före jämförelsestörande
poster till 127 Mkr (238) och efter dessa till -116 Mkr (33)

Resultatet per aktie uppgick till -2:90 kronor (-2:20). Exklusive jämförelse-
störande poster blev resultatet per aktie 1:85 kronor (3:75).

Förslag till utdelning

Utdelningen föreslås uppgå till 1:60 kronor (1:60)

Utsikter för 2007

Rörelseresultatet förväntas bli väsentligt bättre än föregående års resultat,
menmot bakgrund av utvecklingen 2006 och viss förskjutning av integra-
tionsprojektet Gunnebo One Company bedöms de långsiktiga finansiella
målen inte kunna uppnås fullt ut under verksamhetsåret 2007
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Gunnebo på
30 sekunder

Gunnebo är en internationell
säkerhetskoncern med en årlig
omsättning på 6 700 Mkr och
6 800 anställda

Gunnebo har egna bolag på
25marknader och är därutöver
representerade på ett 100-tal
marknader genom agenter och
distributörer

Koncernen tillhandahåller inte-
grerade säkerhetslösningar till
kunder med höga krav på säker
kontanthantering, passage- och
tillträdeskontroll, intrångsskydd
och brandskydd

De viktigaste kundsegmenten är
bank, detaljhandel och anlägg-
ningar i behov av högsäkerhets-
skydd

Gunnebo är en världsledande
leverantör av högsäkerhets-
klassade brand- och inbrotts-
skyddande skåp
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Kundcenter
På varje marknad där Gunnebo är närvarande med egen verksam-
het ansvarar ett Kundcenter för all försäljning, installation och
service. Kundcentren är organiserade på ett enhetligt sätt med
affärsenheterna Bank, Detaljhandel, Områdesskydd och Säker För-
varing samt en enhet för Eftermarknadsservice.

Affärsenhet Bank
Omfattar alla Gunnebos säkerhetserbjudanden till banker och
andra finansiella institutioner. Målsättningen är att på bästa sätt
utrusta och tillhandahålla service till dessa kunder med integrerade
säkerhetslösningar inom säker förvaring, bankautomation, system
för passage- och entrékontroll, CCTV samt inbrotts- och brandlarm.

Affärsenheten är marknadsledande leverantör av säkerhetslös-
ningar till banker i Europa, Indien, Indonesien, Sydafrika och Kanada.

Affärsenheten förses med produkter till systemlösningarna
från Kompetenscentren Säker Förvaring, Säker Kontanthantering,
Elektronisk Säkerhet och Tillträdeskontroll.

Affärsenhet Detaljhandel
Omfattar alla Gunnebos säkerhetserbjudanden till detaljhandeln.
Målsättningen är att på bästa sätt utrusta och tillhandahålla
service till koncernens detaljhandelskunder med optimala säker-
hetslösningar. Dessa innefattar bland annat säker förvaring, system
för sluten kontanthantering – SafePay™ – elektroniska varularm,
passage- och entrékontroll, CCTV samt inbrotts- och brandlarm.

Affärsenheten är Gunnebos enskilt största tillväxtområde.
Affärsenheten förses med produkter till systemlösningarna från

Kompetenscentren Säker Förvaring, Säker Kontanthantering, Elek-
tronisk Säkerhet, Yttre Områdesskydd och Tillträdeskontroll.

Affärsenhet Områdesskydd
Omfattar Gunnebos säkerhetserbjudanden för byggnader och
anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd förutom bank och
detaljhandeln. Exempel på kundgrupper är ambassader, flygplatser,
militära anläggningar, fängelser och hamnar.

Affärsenheten är en av Europas ledande leverantörer av system-
lösningar och produkter för inre och yttre områdesskydd.

Affärsenheten förses med produkter till systemlösningarna från
Kompetenscentren Elektronisk Säkerhet, Tillträdeskontroll, Yttre
Områdesskydd och Inre Områdesskydd.

Affärsenhet Säker Förvaring
Omfattar Gunnebos säkerhetserbjudanden inom säker förvaring
till kunder förutom bank och detaljhandeln. I produktportföljen
finns bland annat högsäkerhetsklassade brand- och inbrottsskyd-
dande skåp, elektroniska högsäkerhetslås, valv och valvdörrar.

Affärsenheten har en ledande position på världsmarknaden för
högsäkerhetsklassade brand- och inbrottsskyddande skåp.

Affärsenheten förses med produkter till systemlösningarna
främst från Kompetenscentret Säker Förvaring, men till viss del
även från kompetenscentret Säker Kontanthantering.

Gunnebos organisation
Den 1 januari 2006 implementerades en ny, kundfokuserad organisation. En drivkraft i den
processen har varit kundernas ökade krav på en leverantör som kan tillhandahålla integrerade
säkerhetslösningar. Med den nya organisationen på plats kan Gunnebo på ett effektivare sätt
erbjuda koncernens kunder anpassade lösningar, rätt service, goda personliga relationer och en
framtidsinriktad produktutveckling.

5

Gunnebos organisation

2006 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING

Affärsenhet Eftermarknadsservice
I varje Kundcenter driver och utvecklar affärsenheten Efter-
marknadsservice all serviceverksamhet på respektive marknad.
Serviceverksamheten utgör en mycket viktig del av Gunnebos
säkerhetserbjudande både när det gäller installationsservice och
eftermarknadsservice.

Kompetenscenter
Försörjningen av kompletta säkerhetssystem och enskilda pro-
dukter sker via sex Kompetenscenter. Dessa är organiserade på ett
enhetligt sätt och svarar för affärsutveckling, design, produktutveck-
ling och produktförsörjning. Kompetenscentren har rollen som leve-
rantör av säkerhetssystem och produkter till Gunnebos Kundcenter.
Kompetenscentren ansvarar dessutom för försäljningen på de
marknader där Gunnebo representeras av agenter och distributörer.

Kompetenscenter Säker Förvaring
Förser Kundcentren och de marknader där koncernen inte har egen
marknadsnärvaro med skåp, valv, valvdörrar, bankfack och lås.
Produkterna marknadsförs under varumärkena Chubbsafes, Fichet-
Bauche, Rosengrens och SecureLine.

Kompetenscenter Säker Kontanthantering
Förser Kundcentren och de marknader där koncernen inte har egen
marknadsnärvaro med bankautomationsprodukter, lösningar för
integrerad kontanthantering och elektroniska varularm.

Kompetenscenter Elektronisk Säkerhet
Förser Kundcentren och de marknader där koncernen inte har egen
marknadsnärvaro medmjukvarulösningar för integrerade elektro-
niska säkerhetssystem.

Kompetenscenter Tillträdeskontroll
Förser Kundcentren och de marknader där koncernen inte har egen
marknadsnärvaro med systemlösningar och produkter för passage-
och entrékontroll.

Kompetenscenter Yttre Områdesskydd
Förser Kundcentren och de marknader där koncernen inte har egen
marknadsnärvaro med anti-terroristskydd, stängsel, bommar, grin-
dar och utomhuslarm.

Kompetenscenter Inre Områdesskydd
Utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer säkerhetslösningar för
inre områdesskydd inom automations- och robotindustrin, materi-
alhantering och logistik samt till byggsektorn. Systemlösningarna
och produkterna marknadsförs under varumärket Troax.



Bäste aktieägare,
Säkerhetskoncernen Gunnebo har sedan 1993
främst växt genom ett 40-tal företagsförvärv.
Flertalet av de förvärvade företagen fortsatte
under uppbyggnadsskedet sin verksamhet som
oberoende företag, under sina ursprungliga namn
och varumärken men var ägarmässigt och finan-
siellt en del av koncernen Gunnebo. Under 2006
har Gunnebo omstrukturerats och de förvärvade
företagen integrerats så att Gunnebo idag är en
relativt enhetlig koncern som erbjuder likartade
säkerhetslösningar till samma kundgrupper i
hela Europa och i vissa utomeuropeiska länder.
Omstöpningen av Gunnebo till ”Gunnebo One
Company” har för mina medarbetare och mig varit
en stor kraftansträngning. Vi har under omställ-
ningsperioden fullt ut lyckats upprätthålla af-
färerna med våra kunder, men till priset av sämre
marginaler och en försämrad produktivitet.

Mitt uppdrag – ny strategi
Det uppdrag och mandat som styrelsen gav mig
vid mitt tillträde som VD 2005 var att samordna
och fokusera Gunnebos alla förvärvade företag i
syfte att göra Gunnebo till en homogen säkerhets-
koncern med bredd och kompetens att erbjuda
kompletta säkerhetssystem till utvalda kundgrup-
per. Gunnebo skall fokusera på säkerhetslösningar
till banker och detaljhandel samt till anläggningar
och byggnader som särskilt måste skyddas mot
intrång, till exempel flygplatser, hamnar, kraftverk,
ambassader och militära anläggningar.

Gunnebo är världsledande på högsäkerhets-
klassade kassaskåpsprodukter också till andra kun-
der än banker och detaljhandel. Den ställningen
skall vi behålla och stärka. Utöver produkter och
koncept utgör eftermarknadsservice en mycket
viktig del av Gunnebos erbjudande av integrerade
säkerhetslösningar.

Fokus på kvalitet och
leveransprecision
En logisk följd av målet att bli en ledande leve-
rantör av säkerhetslösningar till kvalificerade
kundgrupper är att Gunnebo i så fall också måste
vara ledande vad gäller kvalitet, leveransprecision,
service samt system- och produktutveckling. Vi
har under 2006 genomfört många åtgärder för
att säkerställa att våra kunder får rätt kvalitet och
felfria leveranser. Vi har till exempel gått igenom
alla varulager för att säkerställa kvalitet och därvid
beslutat att skrota utgående och defekta produk-
ter, vilket medfört behov av lagernedskrivningar

Koncernchefens kommentarer

på cirka 60 Mkr. Vi har färdigställt försenade
installationer och åtgärdat omtvistade installatio-
ner och systemfel. Därmed har andelen förfallna
kundfordringar minskat och kundrelationerna
förbättrats.

Utvecklingen under året
Försäljningen var svag under årets första två
kvartal, med såväl orderingång som försäljning
helt oförändrade jämfört med samma tid 2005.
Å andra sidan genomfördes huvuddelen av alla
företagssammanslagningar och organisationsför-
ändringar under dessa två kvartal. 3 000 medar-
betare fick helt nya eller delvis nya jobb. Perioden
präglades av fackliga förhandlingar, företagsintern
kommunikation samt viss oro och osäkerhet hos
medarbetarna. En undersökning i mars bland 300
chefer i företaget visade glädjande nog att 70
procent var optimistiska eller mycket optimistiska
till det nya Gunnebos framtidsutsikter och endast
7 procent var negativa eller mycket negativa.

Rörelseresultatet för första halvåret blev sämre
än 2005 främst beroende på sämre effektivitet
under omställningsskedet samt ett par större
kundförluster i England.

Under andra halvåret tog försäljningen fart,
främst tack vare en starkare europeisk konjunktur
men delvis också till följd av att integrationen gick
in i en lugnare fas. Orderingången under andra
halvåret var cirka 4 procent högre än samma tid
2005 och faktureringen ökade med 6 procent.
Vinsten blev dock lägre än 2005 till följd av resul-
tatförsämringar på några större enheter, främst
kundcentret i Frankrike samt inom kompetenscen-
ter Yttre Områdesskydd.

Integrationen i stort avslutad
Vid årsskiftet var integrationen av de förvärvade
bolagen genomförd på samtliga marknader
förutom på vår största marknad, Frankrike. Det
kommer att ta större delen av 2007 innan inte-
grationen är klar i Frankrike. Att smälta ihop de
många förvärvade enheterna till ”One Company”
har hittills kostat 156 Mkr, netto efter reavinster
på vissa med integrationen sammanhängande
fastighetsförsäljningar, och ytterligare cirka 30
Mkr återstår innan arbetet i Frankrike är slutfört.

Gunnebo står nu rustat att tjäna sina kunder
som aldrig förut. Vi har till exempel sålt många,
mindre och omoderna kontors- och fabriksfas-
tigheter, och flyttat in i färre men mycket ända-
målsenliga hyrda lokaler. Vi möter kunderna med
ett överordnat varumärke, Gunnebo, och med det
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ningstjänster och tillträdessystem med mera). Men
också våra affärssystem behöver ett bra IT-stöd för
att vi skall bli ett effektivare och mer serviceorien-
terat företag. Under 2006 fattades beslut om en
omfattande uppgradering av våra nätverk och mjuk-
varor, en modernisering som kommer att ske stegvis
under de närmaste tre åren.

Finansiella mål
Våra finansiella mål är att uppnå en avkastning på
sysselsatt kapital på minst 15 procent, en rörelse-
marginal på 7 procent samt en soliditet som inte
understiger 30 procent. Dessutom skall målet vara
att uppnå en organisk omsättningstillväxt på 5
procent per år.

Rörelseresultatet för 2007 förväntas bli väsent-
ligt bättre än föregående års resultat, men mot bak-
grund av utvecklingen 2006 och viss förskjutning
av integrationsprojektet Gunnebo One Company
bedöms de finansiella målen inte kunna uppnås
fullt ut under 2007.

Ett nytt Gunnebo tar sats
Under 2006 har Gunnebos ledningsgrupp succes-
sivt förnyats. Av arton ledande befattningshavare
är åtta inklusive mig själv rekryterade utanför
Gunnebo under 2005 eller 2006 och tio personer är
internrekryterade. Personalomsättningen har trots
den stora omorganisationen varit låg under året. Jag
vill tacka alla Gunnebos medarbetare som har gjort
storartade insatser under 2006 och på ett beröm-
värt sätt medverkat till att skapa en ny, enad och
spännande säkerhetskoncern. Jag vill också tacka
vår styrelse och många aktieägare för ett helhjärtat
och nödvändigt stöd under vår omvandling. Nu är
det dags att ta sats för ett bra resultat 2007!

Göran Gezelius, VD och Koncernchef

utbud av säkerhetslösningar som kunderna tidigare
var tvungna att leta efter på många olika håll. Det är
ännu inte ett trimmat och fulltränat Gunnebo-lag
som möter marknaden 2007, men ett fulltaligt och
spelsuget lag.

Finansiell ställning
Årets resultat inklusive finansiella kostnader och
jämförelsestörande poster men före skatter blev en
förlust på 116 Mkr. Soliditeten har under året sjunkit
från 25 till 22 procent, men beräknas nu åter stiga
efter avslutade strukturprogram. Nettolåneskulden
minskade med 90 Mkr under året för att vid årets
slut vara 1 673 Mkr. Tack vare den refinansiering som
gjordes hösten 2005 har Gunnebo vid utgången av
2006 ett disponibelt kreditutrymme på 1 000 Mkr.
Detta kreditutrymme skall inte behöva tas i anspråk
under 2007 för den löpande verksamheten, ej heller
för ökning av rörelsekapital eller för anläggningsin-
vesteringar.

Gunnebo – ett teknik och tjänste-
företag
Av Gunnebos samlade kostnader för sålda varor och
tjänster är mindre än en tredjedel kostnader för pro-
dukter och system som kommer från företagets tolv
fabriker, som kommer att vara elva vid utgången av
2007. Dessutom har vi sex monteringsenheter som
förutom montering installerar mjukvaror samt kvali-
tetstestar produkter och system. Gunnebo är redan
i dagsläget till ganska liten del ett tillverkningsföre-
tag. Koncernen är snarare ett teknik- och tjänsteföre-
tag – vad man på engelska kallar ”solution provider”.
I Europa har vi fler medarbetare som arbetar med
installationsarbete och eftermarknadsservice än
som arbetar med tillverkning.

Under 2007 kommer vi att inrätta ett europeiskt
centrallager för kassaskåpsprodukter som både skall
ge effektivitetsvinster för Gunnebo och snabbare och
bättre leveranser till våra kunder. Många av våra sä-
kerhetslösningar baseras på informationsteknologi
(maskinnära mjukvaror, dataprogram för övervak-
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Gunnebo One Company
Ett integrationsprojekt för ökad tillväxt och lönsamhet

Framtidens Gunnebo består av en koncern
fokuserad på kundens behov av systemlösningar.
Fram till den 31 december 2005 var Gunnebos
verksamhet organiserad i fyra divisioner där
produkterna var i centrum. För att skapa kundfo-
kus och samtidigt sammanföra Gunnebos olika
säkerhetslösningar till ett erbjudande för respek-
tive kundkategori behövde koncernen arbeta och
organisera sig på ett helt nytt sätt. Integrations-
planen för att förverkliga denna vision benämns
Gunnebo One Company, och har tagit upp mycket
utrymme i koncernens verksamhet, både operativt
och strategiskt, under 2006.

Den globala säkerhetskoncernen är byggd och
stor kraft har lagts på att effektivisera och om-
strukturera tillverkningen i koncernen. Omstruk-
tureringsprogrammen för tillverkning har varit
inriktade på att minska produktionskapaciteten.
Från 2001 och fram till 2006 har Gunnebo av-
vecklat produktion vid tolv fabriker och har nu tolv
tillverknings- och sex monteringsenheter.

Ny kundfokuserad organisation
Ett av de största stegen för Gunnebo One Com-
pany togs redan sensommaren 2005 då styrelsen
godkände den nya strategin för ökad integration
och tillväxt. En stor del av hösten 2005 ägnades åt
att utarbeta en integrationsplan i varje Kundcen-
ter och Kompetenscenter, och den 1 januari 2006
implementerades en ny, kundfokuserad organisa-
tion.

Under 2006 har fokus varit effektivisering,
omstrukturering och konsolidering av de 40
förvärvade bolagen på sälj-, logistik- och marknads-
föringssidan.

Gunnebo har nu ett Kundcenter med enhetlig
organisation på varje marknad där koncernen
sedan tidigare hade marknadsnärvaro genom
egna bolag.

Försörjningen av kompletta säkerhetssystem
och enskilda produkter sker via sex Kompe-
tenscenter som även ansvarar för försäljningen
på de marknader där Gunnebo representeras av
agenter och distributörer.

För en närmare presentation av Gunnebos
Kund- och Kompetenscenter se sidan 5.

Syftet med integrationsprojektet Gunnebo One Company, som styrelsen beslutade om i december
2005, var att konsolidera koncernens drygt 40 förvärvade bolag och att göra Gunnebo till en homo-
gen säkerhetskoncern med bredd och kompetens att erbjuda kompletta säkerhetssystem. Målsätt-
ningen var också att åstadkomma synergier mellan de förvärvade bolagen och därigenom skapa
organisk tillväxt och ökad lönsamhet.

Genomförda aktiviteter
Under verksamhetsåret 2006 har det, utöver imple-
mentationen av den nya organisationen, vidtagits
en mängd stora och små åtgärder inom ramen för
integrationsprojektet Gunnebo One Company:

Sammanslagning av bolag. Av Gunnebos 100
bolag per den 1 januari 2006 hade 20 avvecklats
vid årets utgång. Målet är att koncernen totalt
skall ha 60 bolag vid utgången av 2007.

Bemanning av den nya organisationen. Som en
konsekvens av den nya organisationen har cirka
3 000 medarbetare, eller drygt 40 procent av alla
anställda, fått nya eller förändrade arbetsuppgif-
ter. Detta innebär till exempel att majoriteten av
de anställda utanför produktionen i Europa har
fått nya roller, nya arbetsuppgifter, ny chef och
nya kolleger.

Omfattande utbildningsinsatser, kund- och
mässaktiviteter

Kommunikation och förhandlingar med
fackföreningar

Implementering av Gunnebo som det gemen-
samma varumärket för systemförsäljning

Avtal har avslutats med vissa agenter och dist-
ributörer på de marknader där Gunnebo nu har
egen verksamhet

Frekventa managementmöten och avstämning-
ar

Frekvent flöde av information till finansmark-
naden. Resultatet från Gunnebos verksamhet
redovisas från den 1 januari 2006 per affärs-
enheterna Bank, Detaljhandel, Områdesskydd
och Säker Förvaring.

Fokus på kvalitet och logistik: Logistikchef har
anställts, ett felrapporteringssystem har imple-
menterats. Ett projekt för att skapa en europeisk
distributionscentral för Säker Förvaring har
initierats
Fokus på IT: IT-chef har anställts, bland annat har
en gemensam standard för koncernens nätverks-
struktur implementerats, och ett koncerngemen-
samt ERP-system påbörjats
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Kostnader och besparingar
Kostnaden för integrationsprojektet beräk-
nas uppgå till 185 Mkr. Vid 2006 års utgång
uppgick kostnaderna till 156 Mkr. Gunnebo
One Company skall leda till kostnadssänk-
ningar på cirka 90 Mkr per år. Under verk-
samhetsåret 2007 beräknas en besparing
på 60 Mkr att uppnås.

Status 31 december 2006
Integrationsprojektet är i stort avslutat
på alla koncernens marknader per den
31 december 2006, undantaget är verk-
samheten i Frankrike som under första
halvåret 2007 till större delen kommer att
ha slutfört implementeringen av Gunnebo
One Company.

KUNDCENTER

Bank

Detaljhandel

Service
& SupportSäker

Förvaring

Områdesskydd

KOMPETENS
CENTER

Säker
Kontant-
hantering

Tillträdes-
kontroll

Yttre
Områdes-
skydd

Säker
Förvaring

Elektronisk
Säkerhet

Inre
Områdes-
skydd

Framtiden
Integrationsprocessen Gunnebo One Company
har drivits som ett projekt och är, frånsett
Gunnebo i Frankrike, avslutat vid årsskiftet
2006/2007. Det innebär att de aktiviteter som
kvarstår efter den 31 december 2006 kommer att
genomföras inom ramen för den löpande verk-
samheten, såväl operationellt som finansiellt.

Verksamhetsåret 2007 kommer att fokuseras
på att öka den organiska tillväxten och lönsamhe-
ten för varje affärsenhet. Fokus anges i koncernens
vision: Att bli en prioriterad leverantör av integre-
rade säkerhetslösningar till koncernens viktigaste
kundgrupper: Banker, detaljhandeln och anlägg-
ningar i behov av högsäkerhetsskydd. Därutöver
skall koncernen behålla och stärka en världsle-
dande position inom säker förvaring.
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OPERATIONELLA MÅL 2006 UTFALL 2006 MÅL 2007

Behålla försäljningen under integra-
tionsprojektet

Försäljningen ökade organiskt med 4
procent

Koncernen skall ha en organisk tillväxt på
minst 5 procent

Genomföra integrationsprojektet
Gunnebo One Company

Integrationsprojektet Gunnebo One Com-
pany i stort avslutat – undantag Frankrike

Avsluta integrationsprojektet Gunnebo
One Company

– Minska antalet bolag från 100 till 60 – Antalet bolag har minskat från 100 till 80 Minska antalet bolag från 80 till 60
– Implementera en ny organisation – Ny organisation implementerad
– Implementera ny varumärkesstrategi – Ny varumärkesstrategi implementerad
– Alla bolag i koncernen skall heta
Gunnebo

– Alla bolag i koncernen heter Gunnebo

Marknadssatsningar på SafePay™ Marknadssatsningar som lett till ökad
orderingång för SafePay™

Fortsatt fokus på SafePay™

Implementera koncerngemensamma
processer inom bland annat kvalitet,
logistik och infrastruktur

Gemensamt system för felrapportering och
uppföljning på plats

Fortsatt arbete med gemensamma proces-
ser

Affärsidé
Gunnebo skall tillhandahålla integrerade säkerhets-
lösningar där stora flöden av pengar, människor
och gods kombineras med hög säkerhet. Dessa
säkerhetslösningar omfattar säker kontanthante-
ring, passagekontroll, intrångsskydd, inbrotts- och
brandskydd samt service med primärt fokus på
följande kundgrupper:

Bank
Detaljhandel
Anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd
Gunnebo är världsledande på högsäkerhetsklas-
sade kassaskåpsprodukter även till andra kunder
än bank och detaljhandel. Detta är en marknads-
position koncernen ämnar behålla och stärka.

Mål
Gunnebos målsättning är att hjälpa våra kunder att
uppnå en säkrare värld – för deras anställda genom
att skapa en tryggare arbetsmiljö; för deras kunder
genom att tillhandahålla effektivare säkerhetslös-
ningar och för deras värdesaker genom att erbjuda
högsäkerhetsklassade lösningar för säker förvaring.

Målsättningen uppnås genom att vi tillhanda-
håller integrerade säkerhetslösningar för kunder
med höga krav på säker kontanthantering, passage-
och entrékontroll samt inbrotts- och brandskydd.

Finansiella mål
Gunnebo skall långsiktigt uppnå en avkastning
på sysselsatt kapital på minst 15 procent

Affärsidé, mål och strategi

Gunnebo skall långsiktigt uppnå en rörelsemar-
ginal på minst 7 procent
Soliditeten skall ej understiga 30 procent
Koncernen skall årligen nå en organisk tillväxt
på minst 5 procent

Vid dagens kapitalstruktur motsvarar en rörelse-
marginal på 7 procent en avkastning på sysselsatt
kapital på cirka 15 procent.

Operationella mål 2007
Avsluta integrationsprojektet Gunnebo One
Company
Antalet bolag skall minska från 80 till 60
Kontinuerlig vidareutveckling av koncernens
processer inom bland annat kvalitet, logistik och
infrastruktur

Strategi
Under verksamhetsåret 2006 har Gunnebokoncer-
nen genomgått stora strategiska förändringar inom
ramen för tillväxtstrategin Gunnebo One Company.
Tillväxtprojektet har haft som primärt syfte att
integrera ett 40-tal företagsförvärv till en koncern
med gemensamma mål, visioner, värderingar och
sätt att göra affärer på.

Den nya kundfokuserade organisationen med ett
Kundcenter på varje marknad där koncernen sedan
tidigare var närvarande med egna bolag ligger till
grund för den nya strategin. Varje Kundcenter har
en homogen organisation, utformad för att på
bästa sätt lämna service till koncernens kunder.

Gunnebo arbetar för en säkrare värld. Genom att stödja och inspirera våra kunder och tillsammans
utveckla optimerade säkerhetslösningar skapar vi en säkrare miljö för såväl kundens medarbetare
som samarbetspartners.
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FINANSIELLA MÅL
Långsiktiga mål Utfall

2006 2005 2004 2003 2002
Avkastning på sysselsatt kapital, %* 15 7,1 10,4 14,1 13,0 10,6
Rörelsemarginal, %* 7 3,2 4,8 6,0 5,5 4,9
Soliditet, % >30 22 25 30 36 30
Organisk tillväxt, % 5 4 -2 -1 1 2
* Exklusive jämförelsestörande poster

Den gemensamma organisationen för marknads-
föring och försäljning i de 22 Kundcentren gör det
möjligt att duplicera och upprepa affärskoncept på
ett sätt som tidigare inte var möjligt. Detta är också
grunden i den tillväxtstrategi som koncernen kom-
mer att bygga vidare på under de närmaste åren.

Genom att erbjuda koncernens kunder kom-
pletta integrerade säkerhetslösningar inklusive
service är Gunnebos målsättning att växa organiskt
med minst 5 procent årligen och därigenom vara
en ledande leverantör av högsäkerhetslösningar,
primärt i Europa.

Koncernen kommer geografiskt att prioritera till-
växt på befintliga marknader i Europa, Region Indian
Ocean Rim, Kanada och Mellanöstern.

Varumärken
En av grundpelarna i den nya strategin är ett ge-
mensamt varumärke – Gunnebo.

Gunnebokoncernen har under verksamhetsåret
2006 därför gått från att ha gjort affärer under
ett 50-tal mer eller mindre lokala varumärken till
att i huvudsak använda ett enda – Gunnebo. Med

undantag av marknaderna i Frankrike, Spanien,
Portugal och Indonesien där dubbla varumärken
kommer att tillämpas under en övergångsperiod,
sker nu all försäljning av integrerade säkerhetslös-
ningar under varumärket Gunnebo.

Varumärket Gunnebo är välkänt i norra Europa.
På många andra marknader där koncernen verkar
har det tidigare varit mindre känt, men håller nu
på att stärkas. Under året har det därför genom-
förts ett antal större marknadsaktiviteter i syfte
att positionera varumärket Gunnebo som en le-
dande leverantör av innovativa och kundanpassa-
de säkerhetslösningar för bank, detaljhandel och
anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. Dessa
aktiviteter kommer att fortsätta under 2007.

Undantaget från denna strategi är affärer inom
affärsområdet Säker Förvaring, där varumärkena
Chubbsafes, Fichet-Bauche, Rosengrens och
SecureLine även i fortsättningen kommer att
finnas kvar som produktvarumärken, samt inom
verksamheten för inre områdesskydd som även i
fortsättningen kommer att marknadsföras under
varumärket Troax.
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Säkerhetsmarknaden

Säkerhetsmarknaden har under de senaste åren vuxit med ett par procent
över tillväxten av BNP (Bruttonationalprodukten) på respektive marknad.

Den totala säkerhetsmarknaden har under 2006
uppskattats till drygt 1 000 miljarder kronor. Det
finns dock ingen etablerad och säker metod för att
beräkna den totala säkerhetsmarknaden eftersom
företag och myndigheter av säkerhetsskäl oftast
inte vill uppge hur mycket och vad de investerar
inom säkerhetsområdet.

Under 2006 publicerade det amerikanska
undersökningsföretaget Freedonia en rapport,
Industry study 2005: World Security Equipment,
som dels beskriver trender inom den globala
säkerhetsmarknaden (exklusive bevakning och
service), dels vilka aktörer som verkar inom de
olika säkerhetssegmenten.

Mycket fragmenteradmarknad
En tydlig slutsats är att den globala säkerhets-
marknaden – trots en del större företagsförvärv
under de senaste åren – fortfarande är mycket
fragmenterad; sex företag svarar för knappt 20
procent av all försäljning medan drygt 80 procent
av försäljningen sker genom ett stort antal mindre
och ofta starkt lokalt förankrade säkerhetsföretag.
De sex stora är Assa Abloy, Tyco International, Uni-
ted Technologies, Honeywell, Ingersoll-Rand samt
Siemens. Dessa större aktörer verkar också på den
globala säkerhetsmarknaden med systemlösning-
ar till kunder som har närvaro på flera marknader
och kontinenter.

Av den totala säkerhetsmarknaden svarar
Nord- och Sydamerika för 32 procent, Europa för
40 procent, Asia/Pacific för 24 procent och övriga
världen för 4 procent.

Den dominerande kundgruppen utgörs av in-
dustrin och annan kommersiell verksamhet, som
svarar för 64 procent, medan privatmarknaden
svarar för 14 procent och den offentliga sektorn
för 22 procent.

Faktorer som påverkar säkerhets-
marknaden
Utvecklingen på säkerhetsmarknaden påverkas
främst av den allmänna ekonomiska utvecklingen
på respektive marknad, demografiska och sociala
förändringar som till exempel arbetslöshet och
den fortsatta urbaniseringsprocessen, utveck-
lingen och rädslan för brott och terroristattacker,
förändringar i säkerhetslagstiftningen samt
privatisering av statlig och kommunal verksamhet.

Efterfrågan på värdeskyddande säkerhetspro-
dukter utanför banksektorn som till exempel
detaljhandeln, serviceinrättningar och offentliga
myndigheter ökar markant eftersom de i många
länder idag hanterar större mängder sedlar och
mynt än vad banker och andra finansiella institu-
tioner gör.

Tillväxt inom olika segment
Enligt Freedonia-rapporten beräknas tillväxten för
säkerhetsprodukter under den närmaste fem-
årsperioden öka med cirka 8 procent per år, med
stora variationer inom olika segment. För fysiska
säkerhetsprodukter som kassaskåp och lås förvän-
tas en årlig ökning på i genomsnitt 5 procent med
en lägre tillväxttakt i USA och Västeuropa medan
Östeuropa, Asien, Afrika och Latinamerika förvän-
tas ha en något högre tillväxt.

Elektronisk säkerhet bedöms få en årlig tillväxt
på drygt 9 procent. Inom elektronisk säkerhet be-
döms larm öka med drygt 7 procent, tillträdeskon-
troll och övervakning med 11 procent där speciellt
digital CCTV-teknik, IP-överföring av information
samt biometrisk identifikation är snabbväxande
marknadssegment. Ett delvis nytt inslag inom sä-
kerhetsbranschen är betydelsen av väl formgivna
och funktionella säkerhetslösningar. Kraven från
många företag och offentliga institutioner är att
säkerhetslösningarna inte skall synas och märkas,
och om de är visuellt synbara skall de präglas av
modern och smakfull design. Ytterligare en trend
inom säkerhetsbranschen är att kunderna i högre
omfattning efterfrågar installationer som går
snabbt att montera och demontera samt är
lättillgängliga för service och reparationer.

Konkurrenter
Gunnebo konkurrerar med många små och lokalt
förankrade företag inom säkerhetsbranschen
eftersom den är mycket fragmenterad. Konkur-
rensen är också omfattande från ett fåtal större
aktörer till exempel inom elektronisk säkerhet
där huvudkonkurrenterna är Securitas Systems,
United technologies (UTC, bland annat Chubb
Security), Group 4 Securicor (G4S), Siemens
Building Technologies och Tyco. Securitas Sys-
tems marknadsandel är cirka 4 procent i Europa.
United Technologies, vars varumärken är bland
annat Chubb, Lenex, Verex och Guardall, har en
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DEN EUROPEISKA
SÄKERHETSMARKNADEN

marknadsandel i Europa inom området på cirka
4 procent. G4S, som skapades 2004 genom sam-
manslagningen av Falck och Securicor, har också
cirka 4 procent av Europamarknaden. Tycos mest
kända varumärken är ADT, Sensormatic, Software
House, American Dynamics, Kantech och DSC.
Deras marknadsandel i Europa är 6 procent.

Konkurrenter inom säker kontanthantering är
främst DeLaRue, NCR, Wincor Nixdorf samt Keba.
DeLaRue är ett engelskt företag, som bland annat
säljer sedeluppräknings- och mynträkningsma-
skiner. Keba är ett mindre företag som också
säljer självbetjäningsmaskiner till banker. NCR
har cirka 32 procent av sin försäljning i Europa
och producerar cirka en tredjedel av alla världens
uttagsmaskiner och är mycket aktiva inom detta
område.

Slutna system för kontanthantering
Inom slutna system för kontanthantering för
detaljhandeln finns det i dagsläget få konkur-
renter. Marknaden är fortfarande relativt ny och
till produkterna/tjänsterna knuten service, håller
på att utvecklas. Den största konkurrenten på
området är svenska CashGuard.

Varularm
De två företag som har den största marknaden
inom varularm (Electronic Article Surveillance,
EAS-system) är Checkpoint Systems samt Sensor-
matic (Tyco). Tillsammans har de nästan 80
procent av världsmarknaden. Båda dessa företag
är baserade i USA och har stor marknadsandel
även i Europa. Ytterligare en konkurrent är Nedap,
ett holländskt företag, som förutom EAS-system
även är stora inom security management.

Områdesskydd
Konkurrenter inom områdesskydd utgörs av ett
flertal regionalt baserade företag. Exempel är
Belgiska Betafence, CRH (Fencing & Security), ett
irländskt bolag som fokuserar på byggbranschen
men som har en betydande andel av områdes-
skyddsmarknaden, Dirickx som är ett franskt
företag och ytterligare en konkurrent är belgiska
Bekaert Fencing. Konkurrenterna inom inre områ-
desskydd är mindre lokala aktörer som verkar på
geografiskt avgränsade marknader.

Tillträdeskontroll
Inom tillträdeskontroll finns det också många
internationella och lokala aktörer. Några av dem
är Kaba, Boon Edam, Magnetic Autocontrol samt
Automatic Systems. Kaba är ett schweiziskt bolag,
som främst fokuserar på lås men även har ett
brett produktutbud inom tillträdeskontroll. Boon
Edam är ett holländskt bolag som säljer såväl dör-
rar som fordonsspärrar. Magnetic Autocontrol är
ytterligare en konkurrent som ägs av CRH (samma
som också tillverkar områdesskydd) och Automatic
Systems, ett belgiskt bolag som säljer sina entré-
produkter bland annat till metromarknaden.

Säker förvaring
Marknaden för säker förvaring består av många
lokala små aktörer inom geografiskt begränsade
områden. Några av konkurrenterna är Format, ett
bolag som är stort på den tyska marknaden. Ett
annat tyskt bolag är Lampertz/Sistec, som är del
av tyska Freidhelm Loh Group. Skandinaviska kon-
kurrenter är Robur samt Håbeco båda från Sverige.
Från Storbritannien kommer SMP och Dudley. Två
spanska konkurrenter är Ferrimax och Bausa.

Inom marknaden för högsäkerhetslås utgörs
konkurrenterna av Kaba samt Sargent & Green-
leaf, Inc. Det finns även här ett flertal mindre
lokala aktörer.

Gunnebos positionering
Gunnebo arbetar sedan den 1 januari 2006 med
en kundfokuserad organisation, där huvudkunder-
na utgörs av banker, detaljhandel och anläggning-
ar i behov av såväl yttre som inre områdesskydd.
Dessutom är Gunnebo en ledande leverantör av
utrustning för säker förvaring till andra kunder än
banker och detaljhandeln.

Gunnebos marknadsposition hos dessa kunder
återfinns på sidorna 20-35 under respektive
affärsenhet.
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Gunneboaktien är noterad på Stockholmsbörsen
sedan 1993, och återfinns numera på den Nord-
iska listan inom segmentet Mid Cap och sektorn
Industri. En börspost utgörs av 200 aktier. Kort-
namnet är GUNN och ISIN-koden SE0000195570.

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Gunnebo uppgår till 223 Mkr
fördelat på 44 578 523 aktier med ett kvotvärde
om 5.

Samtliga aktier har samma rösträtt och lika
andelar i bolagets tillgångar och resultat.

Kursutveckling
Gunnebos aktiekurs ökade under året med 0,6
procent och sista betalkurs var 79 kr. Under
samma tid ökade Stockholmsbörsens gene-
ralindex med 23,6 procent, medan Carnegies
Small Cap Index ökade med 33,8 procent. Lägsta
betalkurs under året var 69,75 kr (den 14 augusti)
och högsta betalkurs var 104,50 kr (den 21 april).
Marknadsvärdet uppgick den 29 december 2006
till 3 522 Mkr.

Omsättning
Under 2006 omsattes totalt 20 727 352 aktier
(24 965 397) till ett värde av motsvarande 1 715
Mkr (2 110). Den genomsnittliga handeln per
börsdag var 82 579 aktier (98 677) eller 6 833 Tkr

(8 339). Omsättningshastigheten var 47 procent
(57), jämfört med 84 procent i genomsnitt för
listan Nordic Mid Cap Industri.

Ägarstruktur
Antalet aktieägare uppgick den 31 december till
9 600 (10 100). De tio största aktieägarna svarade
för 65 procent (65) av rösterna och kapitalet.
Andelen svenskt institutionellt ägande var cirka
25 procent (30) och andelen utländskt ägande
uppgick till 19 procent (20).

Stenasfären och Vätterledens Invest är
Gunnebos största ägare med 18,4 respektive 18,0
procent av aktiekapitalet och rösterna.

Utdelningspolitik
och föreslagen utdelning
Styrelsens förslag till utdelning skall beakta
Gunnebos långsiktiga utvecklingsmöjligheter,
finansiella ställning och investeringsbehov. Sty-
relsens målsättning är att utdelningen långsiktigt
skall uppgå till 30-40 procent av resultatet efter
skatt.

Utdelningen föreslås bli oförändrad, det vill
säga 1:60 kronor per aktie (1:60). Utdelningsför-
slaget beaktar det förhållande att vissa kostnader
2006 är av engångskaraktär och att rörelseresul-
tatet för 2007 förväntas bli väsentligt bättre än
föregående års resultat.

Gunneboaktien

Gunnebo

SIX General Index

Omsatt antal aktier 1000-tal
(inkl efteranmälningar).
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Information till kapitalmarknaden
Gunnebos mål är att förse kapitalmarknaden med
öppen och transparent finansiell information.
Efter varje kvartalsrapport arrangerar Gunnebo
en telefonkonferens med 20-30 deltagare per
tillfälle. Därutöver har företaget under året
genomfört cirka 110 enskilda möten, road-shows
till London, Paris, Stockholm, Frankfurt, New York
och Toronto, deltagit vid ett tiotal frukostmöten,
åtta aktiesparträffar, medverkat med föredrag och
utställning vid Aktiespararnas Stora Aktie- och
Fonddag i Göteborg samt arrangerat två kapital-
marknadsdagar. En i samband med säkerhetsmäs-
san Skydd 2006 i Stockholm, och en i Stockholm
i november som lockade ett 50-tal analytiker,
investerare och förvaltare.

Data per aktie för kvar-
varande verksamhet 2006 2005 2004 2003 2002

Resultat per aktie exkl.
jämförelsestörande
poster, kr*

1:85 3:75 6:00 5:10 4:40

Resultat per aktie inkl.
jämförelsestörande
poster, kr*

-2:90 -2:20 1:90 5:10 4:40

Eget kapital per aktie före
utspädning, kr

23:40 27:55 31:60 33:75 31:80

Eget kapital per aktie
efter utspädning, kr

24:30 29:30 33:50 35:60 37:75

Kassaflöde per aktie, kr 0:75 0:50 4:60 8:10 7:80

Data per aktie
Koncernen totalt 2006 2005 2004 2003 2002

Resultat per aktie exkl.
jämförelsestörande
poster, kr*

1:85 4:00 7:30 5:95 5:30

Resultat per aktie inkl.
jämförelsestörande
poster, kr*

-2:90 -1:95 3:20 5:95 5:30

Eget kapital per aktie före
utspädning, kr

23:40 27:55 40:15 42:70 38:80

Eget kapital per aktie
efter utspädning, kr

24:30 29:30 41:75 44:20 39:60

Kassaflöde per aktie, kr 0:75 -0:10 7:05 10:65 10:60
Utdelning, kr 1:60** 1:60 2:25 2:25 2:00

Kursrelaterade aktiedata 2006 2005 2004 2003 2002

Aktiekurs vid årets slut
(sista betalkurs), kr

79:00 78:50 83:25 89:75 62:00

Högsta aktiekurs under
året (betalkurs), kr

104:50 109:50101:50 93:50 76:50

Lägsta aktiekurs under
året (betalkurs), kr

69:75 68:70 72:50 58:75 44.50

Börsvärde vid årets slut,
Mkr

3 522 3 443 3 645 3 929 2 630

P/E, ggr neg. neg. 23 15 12
Direktavkastning, % 2,0 2,0 2,7 2,5 3,2

*Efter utspädning
** Styrelsens förslag

Analytiker som
följer Gunnebo

ABG Sundal Collier AB
Tobias Ottosson
+46 (0)8 566 286 49
tobias.ottosson@abgsc.
se

Danske Equities
Peter Trigarsky
+45 334 404 49
ptr@danskebank.dk

D. Carnegie AB
Björn Enarson
+46 (0)8 676 88 00
bjoena@carnegie.se

Enskilda Securities
Stefan Mattsson
+46 (0)8 522 297 94
stefan.mattsson@
enskilda.se

Erik Penser
Fondkommission
Mats Hyttinge
+46 (0)8 463 80 56
mats.hyttinge@penser.
se

Handelsbanken Capital
Markets
Markus Almerud
+46 (0)8 701 34 01
maal16@handelsban-
ken.se

Kaupthing Bank
Joakim Höglund
+46 (0)8 791 48 00
joakim.hoglund@
kaupthing.com

Carl-Johan Blomqvist
+46 (0)8 791 48 00
carl-johan.blomqvist@
kaupthing.com

Swedbank Markets
Mats Larsson
+46 (0)8 585 925 42
mats.larsson@swed-
bank.com

Största aktieägare
per 2006-12-31

Antal
aktier

Andel, %

Stena Adactum 8 184 920 18,36
Vätterledens Invest,
med närstående

8 002 456 17,95

IF Skadeförsäkring 4 380 500 9,83
BNP Paribas 1 868 300 4,19
Odin Fonder 1 566 934 3,52
Orkla Asa 1 383 700 3,10
SEB Fonder 1 366 600 3,07
Första AP-fonden 1 045 400 2,35
Robur Fonder 700 900 1,57
Bjarne Holmqvist 531 334 1,19
Northern Trust 375 295 0,84
Fjärde AP-fonden 368 200 0,83
Nordea Securities 323 154 0,73
Bruce Grant 316 600 0,71
Enter Fonder 311 200 0,70
Aktia Sparbank 309 200 0,69
Catella Case 215 800 0,48
Andra AP-fonden 206 476 0,46
Övriga 13 121 554 29,43
Totalt 44 578 523 100,00

Storleksklasser

Antal
aktie-
ägare

Antal
aktier

Innehav och
röster, %

1 – 500 6 220 1 278 292 2,87
501 – 1 000 1 670 1 400 008 3,14
1 001 – 5 000 1 299 2 939 930 6,59
5 001 – 10 000 173 1 259 675 2,83
10 001 – 50 000 138 3 118 239 6,99
50 001 – 60 34 582 379 77,58
Summa 2006-12-31 9 560 44 578 523 100,00

Aktiekapitalets
utveckling, Mkr

För-
ändring
kapital

Aktie-
kapital

Totalt
antal 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
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Antal aktier 2006 2005 2004 2003 2002

Antal aktier vid årets
slut, tusental

44 579 43 854 43 780 43 780 42 422

Genomsnittligt antal
aktier, tusental

44 149 43 823 43 780 43 216 42 418

Antal aktier efter full
utspädning, tusental

45 522 45 592 45 780 45 780 45 976
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Koncernöversikt

Orderingång och fakturering
Koncernens orderingång uppgick under
perioden till 6 762 Mkr (6 658). Den organiska
tillväxten blev 1 procent. Valuta- och förvärvs-
effekter har endast haft en marginell effekt.

Faktureringen ökade med 4 procent till
6 727 Mkr (6 477). Organiskt ökade fakture-
ringen med 4 procent. Valuta- och förvärvsef-
fekter har varit marginella. Utlandsandelen
uppgick till 94 procent.

Samtliga affärsenheter har haft en ökad
försäljning. Holland, Spanien, Schweiz, Öst-
europa och Mellanöstern/Afrika har haft en
god försäljningsutveckling. Övriga markna-
der visar smärre ökningar eller i några få fall
minskningar.

Resultat
Koncernens rörelseresultat före jämförelse-
störande poster uppgick till 216 Mkr (308).
Resultatet har påverkats av det pågående
integrationsarbetet. Affärsenheterna Bank och
Säker Förvaring visade rörelsemarginaler på
cirka 8 procent medan rörelsemarginalen för
Områdesskydd och Detaljhandel försämrades
och blev 1 procent respektive -3 procent.

Rörelseresultatet för Detaljhandel uppgick
till -20 Mkr (21). Försämringen för Detaljhan-
del beror bland annat på ökade marknadsin-
vesteringar. Inom Områdesskydd försämrades
rörelseresultatet till 31 Mkr (108), främst be-
roende på försämrade marginaler inom yttre
områdesskydd och en ogynnsam produktmix.
Jämförelsestörande poster uppgick netto till
-243 Mkr (-205), varav lagernedskrivning 63
Mkr (44), som en konsekvens av bland annat
fördjupade lageranalyser och det fortsatta
integrationsarbetet, produktkonsolidering
och en fortsatt sortimentsöversyn. Därut-
över har kostnader för det tidigare aviserade
integrationsprojektet Gunnebo One Company
uppgått till netto 119 Mkr (37) efter vinst
från fastighetsförsäljning i Spanien på 39
Mkr. Kostnader för stängning av en fabrik i
Spanien samt övriga kvarstående kostnader
för omstrukturering i produktionen uppgick
till 61 Mkr netto efter fastighetsförsäljningar
i Kanada och Indien som givit en realisations-
vinst på 28 Mkr.

Den totala kostnaden för integrationspro-
grammet beräknades ursprungligen uppgå
till cirka 185 Mkr, varav kostnaderna hittills
uppgått till 156 Mkr. Återstående kostnader i

Frankrike beräknas till stor del kunna kompen-
seras genom vinst vid fastighetsförsäljningar
varför integrationsprogrammet inklusive
fastighetsavyttringar inte får någon kostnads-
mässig resultatpåverkan för helåret 2007. Den
årliga besparingen för integrationsprojektet
beräknas uppgå till cirka 90 Mkr varav cirka 60
beräknas uppstå under 2007.

Rörelseresultatet inklusive jämförelsestö-
rande poster blev -27 Mkr (103). I resultatet
ingår planenliga avskrivningar med 136 Mkr
(134).

Finansiella poster uppgick netto till -89 Mkr
(-70).

Resultatet efter finansiella poster uppgick
exklusive jämförelsestörande poster till 127
Mkr (238) och inklusive dessa till -116 Mkr
(33). Valutaeffekter och förvärv har haft en
marginell effekt på resultatet.

Skattekostnaden uppgick till 12 Mkr (130).
Då förutsättningar för redovisning av uppskju-
ten skattefordran hänförlig till förluster i vissa
länder ännu inte ansetts föreligga, uppkom-
mer en skattekostnad under året.

Resultatet efter skatt blev -128 Mkr (-97).

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar, ex-
klusive företagsförvärv, uppgick till 110 Mkr
(141). Försäljningar av anläggningstillgångar,
huvudsakligen fastigheter, har uppgått till 129
Mkr (5).

Produktutveckling
Koncernens utgifter för att utveckla och stödja
befintliga produktprogram samt för att ta
fram helt nya produkter inom befintliga eller
nya marknadssegment har uppgått till cirka
100 Mkr (80). Av dessa har under året 0 Mkr
(12) aktiverats i balansräkningen som immate-
riella anläggningstillgångar.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till 33 Mkr (22), varav kassaflödespå-
verkande omstruktureringskostnader utgjorde
143 Mkr (189).

Det operativa kassaflödet efter avdrag för
investeringar men före räntor, betald skatt och
omstruktureringskostnader försämrades till
196 Mkr (325). Kapitalbindningen i varulager
har minskat med 27 Mkr medan rörelseford-
ringar har ökat med 138 Mkr.
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Ny organisation den 1 januari 2006
För att sammanföra Gunnebos olika säker-
hetslösningar i ett samlat utbud till respektive
kundkategori omorganiserades koncernen under
slutet av 2005. Den nya organisationen trädde i
kraft den 1 januari 2006. Kunderna betjänas av
ett Kundcenter per land där Gunnebo sedan ti-
digare har marknadsnärvaro genom egna bolag.
System- och produktutveckling, tillverkning och
logistik leds från sex Kompetenscenter.

Likviditet och finansiell ställning
Koncernens likvida medel vid periodens utgång
uppgick till 193 Mkr (vid utgången av föregå-
ende år 169 Mkr).

Nettolåneskulden uppgick till 1 673 Mkr (vid
utgången av föregående år 1 763 Mkr).

Soliditeten uppgick till 22 procent (25) och
skuldsättningsgraden blev 1,6 (1,5).

Företagsförvärv
Under året förvärvades det finska företaget
Aysec Oy som är specialiserat på entrésäkerhet
med fokus på styrsystem för grindar och dörrar
samt system för tillträdeskontroll. Aysec omsät-
ter 24 Mkr och har 11 medarbetare. Ytterligare
information i enlighet med IFRS 3 framgår av
not 30.

Medarbetare
Antalet medarbetare i koncernen vid periodens
utgång uppgick till 6 771 personer, en minsk-
ning med 252 medarbetare (vid utgången av fö-
regående år 7 023). Antalet anställda i utlandet
uppgick till 6 292 personer (6 533). Under fjärde
kvartalet slutade en av Gunnebos två Vice VD:ar
och den andre lämnade sina operativa uppdrag.

Ersättning till ledande
befattningshavare
Vid Gunnebos årsstämma den 30 mars 2006 be-
slutades om principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för verkställande direktören
och övriga medlemmar av koncernledningen.
Kompensationen till bolagsledningen skall
bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt
övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa
delar individens totalkompensation.

Den fasta lönen skall beakta den enskildes
ansvarsområden samt erfarenhet och omprövas
varje år. Rörlig ersättning är beroende av indivi-
dens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa
mål. För verkställande direktören kan den rörliga
ersättningen uppgå till högst 50 procent av den
fasta lönen. För andra ledande befattningshava-
re varierar den rörliga ersättningen beroende på
befattning och avtal och kan som högst uppgå

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD, MKR
2006 2005 2004

Frankrike 1 719 26% 1 736 27% 1 660 27%
Storbritannien 724 11% 698 11% 633 10%
Tyskland 648 10% 668 10% 713 12%
Spanien 575 9% 534 8% 468 8%
Sverige 403 6% 373 6% 359 6%
Italien 260 4% 264 4% 232 4%
Danmark 238 4% 237 4% 227 4%
Holland 234 3% 207 3% 206 3%
Belgien 191 3% 217 3% 201 3%
Kanada 163 2% 153 2% 156 3%
Norge 161 2% 188 3% 156 3%
Indien 142 2% 134 2% 144 2%
Indonesien 138 2% 145 2% 132 2%
Övriga 1 131 16% 923 15% 799 13%
Koncernen totalt 6 727 100% 6 477 100% 6 086 100%
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till mellan 25 och 50 procent av den fasta lönen.
För övriga villkor, se not 31.

Aktiedata
Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till
-2:90 kronor (-2:20). Exklusive jämförelsestörande
poster blev resultatet per aktie 1:85 kronor (3:75).
Eget kapital per aktie efter utspädning uppgick
till 24:30 kronor (vid utgången av föregående år
29:30 kronor).

Antalet aktieägare uppgick till 9 600 (10 100).

Förslag till utdelning
Utdelningen föreslås bli oförändrad, det vill säga
1:60 kronor per aktie (1:60). Utdelningsförslaget
beaktar det förhållande att vissa kostnader 2006
är av engångskaraktär och att rörelseresultatet för
2007 förväntas bli väsentligt bättre än föregående
års resultat.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet omfattar huvudsakli-
gen funktioner för koncernledning, affärsutveck-
ling, personalfrågor, juridik, ekonomi/finans, IT,
logistik samt kommunikation och miljöfrågor.

Redovisningsprinciper
Från och med den 1 januari 2005 tillämpar
Gunnebo de nya internationella redovisnings-

standarderna – International Financial Re-
porting Standards (IFRS). Till och med 2004
tillämpade Gunnebo Redovisningsrådets rekom-
mendationer.

Gunnebo har räknat om historisk information
från den 1 januari 2004. Från och med 2006 har
ett antal nya och reviderade standarder trätt i
kraft. Ingen av dessa nya standarder eller revide-
ringar har lett till några väsentliga förändringar
av koncernens redovisningsprinciper. En sam-
manfattning av de viktigaste redovisningsprinci-
perna framgår av not 2.

Finansiella mål
Gunnebo skall långsiktigt uppnå en avkast-
ning på sysselsatt kapital på minst 15 procent
samt en rörelsemarginal på minst 7 procent
Soliditeten skall ej understiga 30 procent
Koncernen skall nå en organisk tillväxt på
minst 5 procent

Utsikter för 2007
Rörelseresultatet förväntas bli väsentligt bättre
än föregående års resultat, men mot bakgrund
av utvecklingen under 2006 och viss förskjut-
ning av integrationsprojektet Gunnebo One
Company bedöms de långsiktiga finansiella
målen inte kunna uppnås fullt ut under verk-
samhetsåret 2007.

FAKTURERING, RÖRELSERESULTAT OCH RÖRELSEMARGINAL PER AFFÄRSENHET, MKR
Fakturering Rörelseresultat Rörelsemarginal, %

2006 2005 2006 2005 2006 2005
Bank 2 282 2 171 175 179 7,7 8,2
Detaljhandel 714 667 -20 21 -2,8 3,1
Områdesskydd 2 736 2 702 31 108 1,1 4,0
Säker Förvaring 995 937 88 67 8,8 7,2
Koncerngemensamma poster – – -58 -67 – –
Totalt före jämförelsestörande
poster 6 727 6 477 216 308 3,2 4,8
Jämförelsestörande poster – – -243 -205 – –
Koncernen totalt 6 727 6 477 -27 103 -0,4 1,6
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En effektiv
kontant-

hantering.

En säkrare
bank.
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Koncernen har under lång tid genom sina
förvärvade dotterbolag haft en lokalt och
nationellt stark ställning på den europeiska
bankmarknaden. Under de senaste tolv åren
har Gunnebokoncernen genom förvärv och
organisk tillväxt uppnått en samlad marknads-
ledande position för säkerhetssystem, produk-
ter och service till banker i framförallt Europa.
Därutöver har Gunnebo ledande marknadspo-
sitioner inom banksektorn i Indien, Indonesien,
Sydafrika och Kanada.

Trender och Gunnebos erbjudande
Hög säkerhet i kombination med stora flöden
av pengar. Det är vad de 150 000 bankkontor
som finns i västra Europa strävar efter. Det är
också vad Gunnebos erbjudande går ut på: Att
leverera kundanpassade, integrerade säker-
hetslösningar som optimerar effektiviteten
för bankens kunder, samtidigt som personalen
arbetar i en trygg och säker miljö.

Dagens bankkunder har höga krav på
tillgänglighet. Numera vill de inte bara ta ut
sina pengar när som helst, de vill också depo-
nera och växla pengar, och få åtkomst till sitt
bankfack under dygnets alla timmar. Samtidigt
kräver bankerna en allt högre säkerhet när det
gäller hantering av värdeföremål och pengar,
samt övervakning och tillträde till bankloka-
lerna.

Traditionella bankprodukter
Traditionella bankprodukter i form av värde-
och brandskyddande skåp, valv, valvdörrar och
bankfack är fortfarande viktiga produkter till

bankkunderna. Samtidigt växer andra produkt-
grupper kraftigt, inte minst olika lösningar för
bankautomation där en stor förändring har skett
under senare år.

Självbetjäning
Många banker i Europa satsar idag på så kallade
money-walls, en typ av dygnet-runt öppen bank
som kunderna har tillträde till i bankens lobby.
Gunnebo kan idag leverera ett brett utbud av
självbetjäningssystem för deponering och uttag
av sedlar och mynt. En innovativ mjukvarulösning,
SafeControl, gör det sedan möjligt för banken att
koppla ihop all utrustning i ett självbetjänings-
system vilket bland annat effektiviserar och säkrar
rutinerna för hanteringen av kontanter.

Övervakning
Gunnebos avancerade lösningar för tillträdes-
kontroll, videoövervakning och elektroniska larm
förhindrar och registrerar intrång mot banken.
Dessa system kan skräddarsys och integrerar
effektivt bankens olika säkerhetslösningar till en
applikation.

Marknadsutveckling och försäljning
Affärsenhet Bank har haft en relativt god mark-
nadsutveckling för såväl traditionella bankpro-
dukter som valv, valvdörrar, bankfack och högsä-
kerhetsklassade skåp, som för automatiserade
banktjänster.

Under året har en stor automatiserad bank-
facksanläggning färdigställts i Schweiz och en
order erhållits på den hittills största anläggningen
med 2 500 bankfack till en bank i Spanien.

Affärsenhet Bank 2006 2005
Fakturering, Mkr 2 282 2 171
Rörelseresultat*, Mkr 175 179
Rörelsemarginal*, % 7,7 8,2

* Exklusive jämförelsestörande poster

FÖRSÄLJNING
PER PRODUKTGRUPP

Säker Förvaring, 28%
Service, 26%
Elektronisk Säkerhet, 18%
Kontantautomation, 16%
Tillträdeskontroll, 8%
Övrigt, 4%

Affärsenheten Bank omfattar alla Gunnebos säkerhetserbjudande till banker
och andra finansiella institutioner. Målsättningen är att på bästa sätt utrusta
dessa kunder med optimala säkerhetslösningar, vilket bland annat innefattar
säker förvaring, bankautomationssystem, system för passage- och entrékon-
troll, internvideoövervakning (CCTV), inbrotts- och brandlarm, områdesskydd
samt installation och service.

Affärsenhet Bank
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Gunnebo Singapore har via sin agent i Kina
levererat det första elektroniska bankfackssyste-
met med 1 500 bankfack till Industrial Bank of
China. Även övriga system inom kontanthante-
ring och deponering har haft en god marknads-
utveckling med betydande order i Frankrike,
Polen, Ryssland, Storbritannien och Holland.

Även traditionella bankprodukter har haft en
tillfredsställande marknadsutveckling. Under
året har större order tecknats avseende om-
byggnad och förnyelse av bankkontor i Spanien,
valv i Storbritannien, skåp i Danmark samt fort-
satta dörr- och valvorder till agentmarknaderna
i Mellanöstern.

Samgåendet mellan två banker i Frankrike
har under första halvåret medfört en lägre
investeringstakt på Gunnebos enskilt största
marknad. Detta har till viss del kompenserats

med en större order avseende säkerhetsdörrar till
BNP Paribas, som till följd av skärpt säkerhetslag-
stiftning uppgraderar säkerheten på alla dörrar
till högsäkerhetsklassade utrymmen. Även övriga
franska banker kan förväntas göra liknande
investeringar.

Affärsenhet Bank utanför Europa har utveck-
lats väl under perioden, speciellt gäller detta för
agentmarknaderna i Mellanöstern och Afrika
samt för Gunnebos bolag i Indonesien, Kanada
och Sydafrika.

Produktutveckling
Under året har Gunnebos produkter certifierats
av franska Logigab för integreringen mellan
bankautomationsmaskinerna och bankens
transaktionssystem. Detta kommer att leda till
nya affärsmöjligheter för produkter som Safe-
Bag- och SafeCash-serien.
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Produktförsörjning
De integrerade systemlösningar Gunnebo säljer
inom Affärsenhet Bank kommer främst från
Kompetenscentren Säker Kontanthantering,
Elektronisk Säkerhet, Säker Förvaring och Tillträ-
deskontroll. Kompetenscentren ansvarar för pro-
duktutveckling, tillverkning och inköp. Gunnebos
produktionsanläggningar för produkter som inne-
fattas i säkerhetserbjudandena till Bank i Europa
och Kanada återfinns i Spanien, Holland, Frankrike,
Sverige, Tyskland, Storbritannien och till viss del
i Indien och Indonesien. Produkter som säljs på
marknaderna i Indien och Indonesien är till största
delen tillverkade lokalt, likaså i Sydafrika.

Årets resultat
Affärsenhet Bank har ökat sin försäljning för
helåret med 5 procent. Rörelsemarginalen blev
7,7 procent (8,2). Resultatutvecklingen har bland
annat påverkats positivt av ökad försäljning, men
detta har motverkats av initiala kostnader för den
nya organisationen.

Marknadsposition
Gunnebo har betydande marknadsandelar på
den europeiska banksäkerhetsmarknaden inom
framförallt sedel- och mynthantering, elektroniska
säkerhetslösningar och säker förvaring som till
exempel bankfack, valv och högsäkerhetsklassade
skåp och dörrar.

Framtiden
Marknaden för automatiserade banktjänster har
haft en god utveckling i Europa medan traditio-
nella bankprodukter utvecklats svagare. På
Gunnebos övriga huvudmarknader – Indien, Indo-
nesien, Sydafrika och Kanada liksom på Gunnebos
agentmarknader har efterfrågan på såväl säker-
hetsprodukter som integrerade system varit god.
Denna utveckling förväntas fortsätta under de
närmaste åren. Marknadsbilden karaktäriseras av
ett fåtal större och internationella aktörer samt
en mängd mindre och lokala som huvudsakligen
agerar på sin hemmamarknad. Gunnebo tillhör
en av de få säkerhetskoncerner som kan erbjuda
bankmarknaden kompletta och integrerade säker-
hetslösningar samt erforderlig service.

KONKURRENTER
I dagsläget finns det få
aktörer på markna-
den som erbjuder
kompletta säkerhets-
lösningar till kundseg-
mentet, därför har
Gunnebo valt att dela
upp konkurrentbilden
i tre olika områden:
sedel- och mynthan-
tering, elektroniska
säkerhetslösningar
och säker förvaring.
De största konkurren-
terna inom respektive
område är:

Sedel- och mynt-
hantering: CT Coin,
DeLaRue, Diebold,
HESS, Keba, NCR,
REIS, Robur, Scan
Coin ochWincor
Nixdorf

Elektroniska säker-
hetslösningar: G4S,
Securitas, Siemens,
Tyco och United
Technologies

Säker förvaring:
Bausa, Dudley,
Ferrimax, Format,
Håbeco, Lampertz
och Robur

”Nya idéer, alltså inno-
vation av nya produkter,
är mycket viktigt för vår
bank och här tycker jag
att Gunnebo har lyckats.
Det är imponerande hur
företaget har gått från
att ha varit ett tungt till-
verkningsföretag till en
högteknologisk leveran-
tör och samtidigt lyckats
upprätthålla en mycket
god, traditionell banksä-
kerhet.”

Klaus Link, chef på Volksbank
Main-Taunus eG i Tyskland
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Detaljhandel är Gunnebos enskilt största till-
växtområde. Säkerhetsnivån inom sektorn är
generellt sett låg, samtidigt som en stor del av
den kontanthantering som tidigare gjordes på
banken idag återfinns i detaljhandeln. Under
2006 utgjorde segmentet 10 procent av koncer-
nens totala försäljning, vilket väntas öka under de
kommande åren.

Trender och Gunnebos erbjudande
Hög säkerhet i kombination med stora flöden av
varor och pengar. Det är kärnan i Gunnebos erbju-
dande till detaljhandelsmarknaden: Att leverera
kundanpassade, integrerade säkerhetslösningar
som gör butiksmiljön till en säkrare arbetsplats
samtidigt som stora summor kan sparas varje år
tack vare minskat svinn och effektivare arbetssätt.

Detaljhandeln är ett område där säkerhets-
kraven stadigt ökar, av flera olika anledningar.
Många butiker hanterar stora mängder kontanter
och är i starkt behov av lösningar som minskar
rånrisken. Dessutom förlorar detaljhandeln varje
år stora summor på svinn i olika former, en trend
som fortfarande visar på en negativ utveckling.

Ett annat viktigt incitament för butikerna att
satsa på nya säkerhetslösningar är att minska
sina omkostnader. För att få ned svinnet samt
minska rån- och stöldrisken i detaljhandeln har
Gunnebo utvecklat system för sluten kontanthan-
tering, larmsystem för olika sektorer av butikerna,
CCTV-övervakning, värdeskåp, passage- och entré-
kontroll samt service och support.

Sluten kontanthantering
En viktig del av Gunnebos säkerhetserbjudande
för detaljhandeln är det slutna kontanthante-
ringssystemet SafePay™. Systemet minskar risken
för rån genom att pengarna är i säkert förvar från
det att kassapersonal eller kunden matat in dem i
systemet. De kontanter som inte återvinns direkt
förvaras i en intelligent deponeringskassett (IDU).
Denna töms vid dagens slut i en SafePay töm-
ningsenhet (CTU) – ett högsäkerhetsklassat värde-
skåp, som sedan töms av värdetransportföretaget.

Systemet har inbyggd äkthetsverifiering,
kan programmeras för att ta emot flera valutor
och kan med fördel kopplas till olika system för
självskanning av varor, något som också minskar
butikens omkostnader. Tillsammans med mjukva-
ran SafeControl får butiken även ett effektivt stöd
för att optimera hanteringen av kontanter – Cash
Management.

Elektroniska varularm
Gunnebo är idag ett av mycket få företag i världen
som utvecklar och marknadsför lösningar för
elektroniska varularm som bygger på alla de tre
förekommande teknologierna Akustomagnetisk
teknologi (AM), Radiofrekvensteknologi (RF) och
Elektromagnetisk teknologi (EM). I produktutbu-
det finns också kombinationslösningar av olika
teknologier. Elektroniska varularm förhindrar
effektivt svinn, och undersökningar visar på att
en butik som investerat i ett bra larmsystem kan
halvera allt svinn som är orsakat av kunder.

Affärsenhet Detaljhandel

Affärsenhet Detaljhandel 2006 2005
Fakturering, Mkr 714 667
Rörelseresultat*, Mkr -20 21
Rörelsemarginal*, % -2,8 3,1

* Exklusive jämförelsestörande poster

Affärsenheten Detaljhandel erbjuder produkter och system för att på bästa sätt
utrusta koncernens detaljhandelskunder med optimala säkerhetslösningar.
Dessa innefattar bland annat säker förvaring, system för helt sluten kontant-
hantering (SafePay™), system för elektroniska varularm, system för passage-
och entrékontroll, internvideoövervakning (CCTV), inbrotts- och brandlarm
samt installation och service.
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Övervakning
Gunnebos lösningar för tillträdeskontroll, video-
övervakning och elektroniska larm förhindrar
och registrerar effektivt hot mot butikens säker-
het. Dessa system kan skräddarsys och integre-
ras i en applikation.

Marknadsutveckling och försäljning
Säkerhetsmarknaden inom detaljhandeln
präglas av hög tillväxtpotential och låg säker-
hetsnivå. Gunnebo kan idag – primärt i Europa
– erbjuda denna kundgrupp integrerade säker-
hetslösningar för säker hantering av kontanter
och varor samt övervakning och tillträdeskon-
troll.

SafePay™, som är det enda helt slutna och
säkra systemet för effektiv kontanthantering
på marknaden, har under början av året haft
vissa tekniska störningar i produktionen. Dessa
problem åtgärdades men medförde en låg
installationstakt under första halvåret. Order-
ingången under hela perioden har överstigit
föregående år.

Under året har den hittills största enskilda in-
stallationen i en butik beställts och levererats till
norska Smart Club. I Österrike har detaljhandels-
kedjan SPAR beställt SafePay enheter som börjat
installeras i deras självbetjäningskassor. Testerna
hos SPAR startade under våren 2005 och SafePay
har nu godkänts i självbetjäningskassor som
ställer extra höga krav på tillförlitlighet, äkthets-
verifiering och säkerhet. Under perioden har
även order tecknats med olika detaljhandelsked-
jor i Holland, Belgien, Tyskland, Österrike, Norge,
Danmark och Sverige.

Viktiga order för elektroniska varularm har
under perioden tecknats i Storbritannien, Ryss-
land, Portugal, Brasilien och Sverige. Marknaden
för övervakning inom detaljhandeln har en stor
utvecklingspotential. Gunnebo erhöll under perio-
den en order på drygt 21 Mkr avseende installa-
tion av CCTV-övervakning av franska sportkedjan
Decathlons butiker. Decathlon har tidigare köpt
säkerhetsutrustning från Gunnebo i form av sä-
kerhetsskåp och fjärrmanövrerad övervakning.

”Jag insåg snabbt
att valet av
Gunnebo som leve-
rantör av elektro-
niska varularm var
ett korrekt beslut,
inte bara på grund
av de resultat vi
fått i Brasilien
eftersom lösningen
blev referens för
FNAC i Europa. Idag
påpekar vi stolt
att en lösning som
initierats av FNAC i
Brasilien även har
implementerats
i Frankrike, Grek-
land, Italien och
Portugal.”

Marco Aurelio Moschella,
IT, Logistik och säkerhets-
direktör, FNAC Brasilien.

”Installationen av SafePay ger hög säker-
het samtidigt som vi nu kan effektivisera
kontanthanteringen. Dessutom sparar
systemet tid för vår kassapersonal eftersom
de inte längre behöver räkna kassorna vid
arbetspassets början och slut. Det är logiskt
att arbeta mot en central kassa, och vid
dagens slut töms alla kontanter i en central
värdepåse i tömningsenheten (CTU), för
säker förvaring under natten. Genom att
använda systemet slipper man dessutom
kassadifferenser som kan orsaka misstro
bland medarbetare och kolleger”.

Vegard Carlsen, Säkerhetschef Smart Club AS - ett dotter-
bolag i CG Holding koncernen som är verksamt inom
handel, industri, förvaring och resebranschen.
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Produktutveckling
Utvecklingen av det slutna kontanthanterings-
systemet SafePay fortsätter. Under året utveckla-
des en ny sedelläsare med utökad möjlighet att
acceptera flera valutor och ytterligare förbättrad
äkthetsverifiering. Vidare har den slutna trans-
portkassetten SDU lanserats. Kassetten är recir-
kulerande och innehåller infärgningsskydd vilket
ger en ökad säkerhet när sedlar transporteras från
kassan till kassakontoret. Systemet hanterar sedan
tidigare valutorna svenska, norska och danska
kronor, euro och brittiska pund, och är nu även
förberett för att hantera kanadensiska dollar.

Inom elektroniska varularm har det under året
lanserats tre nya produkter: RF-monoantennen
Powergate, en bredare AM-antenn som är optime-
rad för stora entréer, Stargate Plexi XL, samt
Designergate med metalldetektor som känner
av om någon som går in i en butik bär med sig
mycket metall. Den ger då ett tyst larm till
personalen som kan vara extra uppmärksam.

Produktförsörjning
De integrerade systemlösningar Gunnebo säljer i
affärsenheten Detaljhandel kommer främst från
Kompetenscentren Säker Kontanthantering, Elek-
tronisk Säkerhet, Säker Förvaring och Tillträdes-

KONKURRENTER
I dagsläget finns
det få aktörer på
marknaden som kan
erbjuda detaljhan-
deln kompletta
säkerhetslösningar.
Gunnebo har valt att
dela upp konkurrent-
bilden i fyra olika om-
råden: Elektroniska
varularm, Integrerade
kontanthanterings-
system, elektronisk
säkerhet och säker
förvaring/lås. De
största konkurren-
terna inom varje
område är:

Elektroniska
varularm: Check-
point, Nedap och
Sensormatic

Integrerade kon-
tanthanterings-
system:
CashGuard

Elektroniska säker-
hetslösningar:
G4S, Securitas,
Siemens, Tyco och
United Technolo-
gies

Säker förva-
ring/lås: Dorma,
Dudley, Ferrimax,
Format, Håbeco,
Kaba, Lampertz
och Robur

kontroll. Tillverkningen av produkter som innefattas
i erbjudandet till Detaljhandel återfinns i Spanien,
Holland, Frankrike, Sverige, Tyskland och Italien.

Årets resultat
Försäljningen inom affärsenheten Detaljhandel har
för helåret ökat med 7 procent. Rörelsemarginalen
är dock negativ främst beroende på fortsatta mark-
nadsinvesteringar och en betydande kundförlust i
Storbritannien.

Marknadsposition
Detaljhandeln utgör Gunnebos största potentiella
tillväxtområde, och koncernen kan i dagsläget erb-
juda kompletta säkerhetssystem inom elektroniska
varularm, integrerade och helt slutna kontant-
hanteringssystem, elektroniska säkerhetssystem i
form av larm och CCTV samt säker förvaring i kas-
saskåp.

Framtiden
Efterfrågan på ökad säkerhet inom detaljhandeln
växer kraftigt i takt med att allt mera av kont-
anthanteringen förs över från banksektorn till
detaljhandeln. Antalet sedlar och mynt växer fort-
farande med ett par procent i Europa och med bety-
dligt högre siffror i framförallt Asien och Östeuropa.
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Gunnebo är en av Europas ledande leverantörer
av såväl yttre som inre områdesskydd. I säker-
hetslösningarna innefattas bland annat produk-
ter för inre och yttre områdesskydd, system för
passage- och entrékontroll, bomb- och skottsäkra
dörrar och glas, anti-terrorist produkter, system
för internvideoövervakning (CCTV) samt inbrotts-
och brandlarm.

Trender och Gunnebos erbjudande
Gunnebos kunder inom segmentet Områdes-
skydd eftersträvar hög säkerhet i kombination
med stora flöden av människor och gods.

Koncernens produktsortiment för områdes-
skydd och tillträdeskontroll kan vara antingen
individuella produkter eller integrerade säker-
hetslösningar anpassade för varje verksamhets
specifika behov. Alla företag – oavsett verksam-
het – har behov av att reglera eller kontrollera flö-
det av personer och fordon, för att därmed kunna
säkra sitt yttre och inre områdesskydd.

Såväl högriskanläggningar som kontorskom-
plex har behov av att skydda sina tillhörighe-
ter och personal mot obehörigt inträde. Den
förändrade hotbilden i världen under senare år
har medfört ett ökat intresse från högriskanlägg-
ningar för att stärka sitt skalskydd och identifiera
besökare, en utveckling som även drivs på genom
nationella såväl som internationella lagstift-
ningar.

Gunnebo erbjuder yttre områdesskydd såsom
grindar, stängsel, vägspärrar, videoövervakning
och larmsystem som förhindrar inpassering av
obehöriga fordon och personer, säkerhetsentréer

Affärsenhet Områdesskydd 2006 2005
Fakturering, Mkr 2 736 2 702
Rörelseresultat*, Mkr 31 108
Rörelsemarginal*, % 1,1 4,0

* exkl. jämförelsestörande poster

”Hamnar utsätts för påfrestningar från
både hårt väder och tung trafik. För att
upprätthålla en hög säkerhetsnivå är det
viktigt med goda och långsiktiga relatio-
ner med våra leverantörer. Gunnebo har
en god servicenivå och hög kvalitet på sina
installationer. Jag är väldigt nöjd med sam-
arbetet med Gunnebo.”

Lars Pålsson, Säkerhetschef Stena Line AB

Affärsenhet Områdesskydd

Affärsenheten Områdesskydd omfattar Gunnebos säkerhetserbjudande till
byggnader och anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd, förutom bank och
detaljhandel, som till exempel ambassader, flygplatser, militära anläggningar,
fängelser och hamnar. Andra anläggningar som har behov av förstärkt områ-
desskydd är till exempel logistikcentra, livsmedelsproducenter, fordons- och
processindustrin.
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och olika system för tillträdeskontroll, larm och
videoövervakning som säkrar inomhusmiljön,
samt installation och service.

För säkerhet inomhus erbjuder Gunnebo Troax
ett brett sortiment av inre områdesskydd i form
av nätväggar, maskinskydd och patenterade
låsanordningar.



Marknadsutveckling
och försäljning

Affärsenheten har när det gäller yttre områdes-
skydd en under året ojämn efterfrågeutveckling
med svag efterfrågan under första halvåret och
något starkare under andra halvåret.

En verksamhet som haft en god mark-
nadsutveckling är enheten för passage- och
entrésäkerhet som speciellt för Metrosegmen-
tet har tecknat betydande order till bland annat
Sydkorea, Turkiet, Australien, Ryssland, Kanada
och Finland. Även kundsegmenten kärnkraft-
verk och fängelser har främst under slutet av
året haft en god marknadsutveckling i Frank-
rike, Sverige, Kanada och Holland. I till exempel
Sverige har Gunnebo utrustat såväl Oskars-

hamns som Studsviks kärnkraftanläggningar med
högsäkerhetsskydd i form av totala skalskydd
omfattande bland annat stängsel, grindar, bom-
mar, CCTV och olika typer av larm, entréspärrar
med mera.

Exempel på integrerade system för högsäker-
hetsprojekt är Barcelona Biomedical Research
Park, Ericssons nya kontor i Paris, en forsknings-
station i Schweiz, Arlanda flygplats samt Ham-
burgs flygplats. Till det sistnämnda har Gunnebo
Tyskland levererat två specialkonstruerade grindar
med öppning på 85 respektive 60 meter för att
säkert kunna förflytta de nya tvåvåningsplanen
Airbus A 380 från det avlysta ”taxiway”-området
in till hangarområdet.

Gunnebo Troax svarar för utveckling, tillverk-
ning och försäljning av inre områdesskydd i form
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”Vi beskriver exakt hur alla lösningar skall se
ut och vilka säkerhetskrav vi ställer på dem.
Detta är en viktig process för oss, då vi vill
säkerställa att vi i slutändan verkligen får en
anläggning som kan användas till det den
är ämnad för och att de medarbetare som
skall jobba här kan hantera utrustningen. Vi
är mycket nöjda med Gunnebo Nordic som
leverantör av yttre områdesskydd till vårt
nya statsfängelse på Jylland.”

Erik Bang, Projektledare för nybyggnation,
Danska Kriminalvårdsstyrelsen

av nätväggar, maskinskydd och patenterade lås-
anordningar till främst tillverknings- och bygg-
industrin samt för logistikcentra. Gunnebo Troax
har haft en god marknadsutveckling i framförallt
Sverige, Danmark, Holland och Spanien medan
marknaderna i Belgien, Schweiz och Frankrike
utvecklats svagare.

Produktutveckling
Under året har det tagits fram en helt ny mobil,
containerbaserad vägspärr. Innovationen är
skapad i ett samarbete mellan Gunnebo och det
tyska företaget Drehtainer, som är specialiserade
på att tillverka skott- och sprängsäkra containrar.
Produkten är specialkonstruerad för militärt
bruk och kan alltså flyttas runt till oroshärdar
över hela världen.

Produktförsörjning
De integrerade systemlösningar Gunnebo säljer
i affärsenhet Områdesskydd kommer främst
från Kompetenscentren Yttre Områdesskydd,
Inre Områdesskydd, Elektronisk Säkerhet och
Tillträdeskontroll. Kompetenscentren ansvarar
för produktutveckling, tillverkning och inköp.
Tillverkningen av produkter som innefattas i sä-
kerhetslösningarna till Områdesskydd återfinns
i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och
Sverige. Produkter som innefattas i lösningar för
brandskydd i Indien och Indonesien produceras
lokalt.

Årets resultat
Försäljningen inom affärsenheten Områdes-
skydd ökade under året med 1 procent. Rörelse-
marginalen har försämrats till 1,1 procent (4,0).
Försämringen är främst hänförlig till svagare
utveckling i Frankrike samt några större kund-
förluster.

Affärsenheten har dessutom bland annat
påverkats negativt av ogynnsam produktmix
och ökade råvarupriser som inte kompenserats
fullt ut.

Marknadsposition
Gunnebo har en ledande marknadsposition på
den europeiska marknaden för såväl yttre som
inre områdesskydd. Marknaden kan indelas i
tre olika områden: Passage- och entrékontroll,
stängsel och grindar samt elektroniska säker-
hetslösningar. Inom passage och entrékontroll
tillhör Gunnebo en av de tre ledande interna-
tionella företagen i världen och har betydande

KONKURRENTER

Gunnebo har valt att
dela upp konkurrent-
bilden inom Områ-
desskydd i tre olika
områden: Passage- och
entrékontroll, stängsel
och grindar och
elektroniska säkerhets-
lösningar. De största
konkurrenterna inom
varje område är:

Passage- och entré-
kontroll: Automatic
Systems, Boon
Edam, Kaba, Horton
och Magnetic Auto-
control

Stängsel och
grindar: Bekaert,
Betafence, B&G,
CRH och Dirickx

Elektroniska sä-
kerhetslösningar:
G4S, Rentokil Initial,
Securitas, Siemens,
Tyco och United
Technologies

AFFÄRSOMRÅDET
OMRÅDESSKYDD ÄR
FRÄMST INRIKTAT
MOT FÖLJANDE KUND-
GRUPPER:

Flygplatser

Hamnar

Ambassader

Militära
anläggningar

Offentliga
högriskbyggnader

Kärnkraftverk

Kemisk industri

Fängelser

Större datacentraler

Övriga anlägg-
ningar i behov av
högsäkerhetslös-
ningar

marknadsandelar på samtliga kontinenter och en
mycket stark ställning inom framför allt Metro-
segementet och entrésäkerhet bland annat för
flygplatser och hamnar.

Framtiden
Utvecklingen av traditionella områdesskydd i form
av staket och grindar har i Europa karaktäriserats
av svag utveckling medan utvecklingen för mera
sofistikerade och larmförsedda integrerade säker-
hetslösningar till exempelvis hamnar, flygplatser
och fängelser har haft en bättre marknadsutveck-
ling. Denna utveckling förväntas fortsätta under
det närmaste året.
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En säker
förvaring.

Ett säkert
kontor.
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Genom tre större förvärv – Rosengrens (1994),
Fichet-Bauche (1999) och Chubbsafes (2000)
– har Gunnebo skapat en framstående position på
världsmarknaden för högsäkerhetsklassade brand-
och inbrottsskyddande skåp.

Produkterna säljs under varumärkena Chubb-
safes, Fichet-Bauche, Rosengrens och det relativt
nya och egenutvecklade varumärket SecureLine.
Varumärkena positioneras olika på olika mark-
nader med undantag för SecureLine som alltid
är inriktat på marknaden för mindre företag och
hemmakontor.

Trender och Gunnebos erbjudande
Inom alla företag och myndigheter, oberoende av
storlek och verksamhetsområde, finns ett behov
av att skydda viktiga dokument, värdesaker och
datamedia mot stöld och brand. Ovärderlig infor-
mation kan förstöras vid brand eller stöld, vilket
kan medföra risk för verksamhetens fortlevnad.

Gunnebo har ett brett sortiment för säker
förvaring. Valet av skåp beror på vad som skall
förvaras och vilken skyddsnivå som önskas.
Dokumentskåp säkrar effektivt viktiga dokument
mot brand. Värmekänsliga datamedia som kan
förstöras redan vid 55°C bör förvaras i ett datame-
diaskåp. Företagets mer stöldbegärliga värdesaker
kan skyddas i ett värdeskåp som effektivt förhin-
drar otillbörlig åtkomst och samtidigt skyddar mot
brand. Samtliga skåp kan utrustas med egenut-
vecklade nyckellås eller elektroniska högsäkerhets-
lås.

Gunnebos kvalitetskrav är mycket höga, därför
anlitar vi endast väletablerade testinstitut som
anses vara världens mest krävande.

Huvuddelen av de produkter som säljs av af-
färsenheten Säker Förvaring är klassade, det vill
säga testade och certifierade för att uppfylla de

mest kända normerna från till exempel Statens
Provningsanstalt, European Certification Board
och Underwriters Laboratories (UL).

Tester för inbrottsskydd är mycket omfattande.
För testerna används en kombination av olika in-
brottsverktyg som är mycket effektiva. Vid brand-
skyddstester genomgår Gunnebos skåp mycket
avancerade tester där de exponeras för mycket
kraftig brand, fall från hög höjd och chocktester.
Även låsen på Gunnebos skåp utsätts för krävande
manipulationstester.

Marknadsutveckling och försäljning
Affärsenheten Säker Förvaring har under året haft
god marknadsutveckling framför allt vad gäller
högsäkerhetsklassade skåp till bankomater. Tack
vare genomförda rationaliseringsåtgärder inom
produktionen samt ökad försäljning har de kvarva-
rande produktionsenheterna under perioden haft
god beläggning.

Under slutet av året beslutades att under 2007
avveckla skåpproduktionen vid fabriken i spanska
Granollers. Produktionen flyttas dels till
Gunnebos fabrik i Bazancourt i Frankrike, dels till
fabriken i Jakarta, Indonesien.

Flera betydande OEM-order (Original Equip-
ment Manufacturer) i form av högsäkerhetsklas-
sade skåp till bankomater har erhållits. Order på
datamediaskåp har tecknats på flera marknader
som exempelvis Holland, Sverige, Storbritannien
och Spanien samt till flera agentländer i framför-
allt Mellanöstern.

Marknadsutvecklingen på affärsenhetens
agentmarknader i speciellt Mellanöstern och Ryss-
land har varit mycket god.

Förutom Gunnebos starka marknadsposition
inom högsäkerhetsklassade brand- och inbrotts-
skyddande skåp har Gunnebo under senare år

Affärsenhet Säker Förvaring

Affärsenhet Säker Förvaring 2006 2005
Fakturering, Mkr 995 937
Rörelseresultat, Mkr 88 67
Rörelsemarginal, % 8,8 7,2

*exkl. jämförelsestörande poster

Affärsenheten Säker Förvaring omfattar Gunnebos försäljning av skåpproduk-
ter till andra kunder än bank och detaljhandel. I produktportföljen finns bland
annat brand- och inbrottsskyddande säkerhetsklassade skåp.
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Inbrottsskyddande
skåp, 36%
Brandskyddande
skåp, 30%
Service, 11%
Valv, valvdörrar och
bankfacksrobotar, 7%
SecureLine, 4%
Övrigt, 12%

FÖRSÄLJNING
PER PRODUKTGRUPP

Säker Förvaring, 15%

ANDEL AV KONCERNENS
FÖRSÄLJNING



KONKURRENTER

Marknaden för säker
förvaring är mycket
fragmenterad med
många små, lokala
aktörer. De största
konkurrenterna på
marknaden utgörs av:
Dudley, Ferrimax,
Format, Håbeco
Lampertz, Kaba, Robur
ochWertheim

även lanserat skåp med lägre säkerhet för mindre
kontor under varumärket SecureLine. Denna sats-
ning, som primärt sköts av agenter/distributörer
eller via försäljning över Internet eller byggvaru-
hus, har under perioden utvecklats väl.

Produktutveckling
Under året har affärsenheten påbörjat proces-
sen att omvandla varje tillverkningsenhet till ett
specialistcenter. Detta innebär att varje tillverk-
ningsenhet i framtiden ansvarar för ett smalare
produktsortiment, där högre kvalitet och inno-
vation är två av drivkrafterna. Redan under 2006
har en ny plattform för lättare inbrottsskyddande
skåp – som utgör volymaffären på skåpmarknaden
– börjat rullas ut inom ramen för det nya program-
met.

En annan produkt som marknadsförs och säljs
av affärsenheten är lås. Under året har Gunnebo
lanserat ett nytt elektroniskt lås för de lägre sä-
kerhetsklasserna för att kunna erbjuda kunder en
totallösning för säkerhetsklassade skåp.

Produktförsörjning
De integrerade systemlösningar Gunnebo säljer i
affärsenhet Säker Förvaring kommer främst från
Kompetenscentret med samma namn – Säker
Förvaring. Kompetenscentret ansvarar för pro-
duktutveckling, tillverkning och inköp. Geografiskt
sker tillverkningen inom Säker Förvaring i Sverige,

Frankrike, Holland, Sydafrika, Spanien, Indien och
Indonesien.

Årets resultat
Affärsenheten Säker Förvaring har under året ökat
sin försäljning med 6 procent, och rörelsemargina-
len har ökat till 8,8 procent (7,2).

Den positiva utvecklingen beror främst på de
strukturförändringar som under de senaste åren
genomförts inom produktionen, vilket medfört en
förbättrad kostnadsstruktur och högre kapacitets-
utnyttjande samt på den ökade faktureringsvoly-
men.

Marknadsposition
Gunnebo har en ledande ställning på den globala
marknaden för högsäkerhetsklassade skåp, en
position koncernen ämnar behålla och stärka.
Marknaden är fortfarande fragmenterad med

”Från början utformades pro-
jektet för den nya utbyggna-
den av AP7, en av de hårdast
trafikerade motorvägarna
i Europa, som ett PR-evene-
mang och vägen kommer att
omfattas av en 360-graders
säkerhetsöversikt. Gunnebo
Spanien – som bland annat
har installerat nio vägtullar
med kassaskåp och mekaniska
deponeringssystem – visade
att de kan lyssna, komma
med förslag, konkurrera och
leverera med en utmärkt kun-
skapsbakgrund.”

Ingenjör CarmenMonteshernandez,
projektledare på Fomento
de Construcciones S.A.
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många små, lokala aktörer och viss lågpriskonkur-
rens från Östeuropa och Asien.

Framtiden
Utvecklingen i Europa har under de senaste åren
präglats av en förskjutning från högsäkerhetsklas-
sade och därmed dyrare skåp till billigare lågsä-
kerhetsklassade eller oklassade skåp. Detta är en
följd av utvecklingen inom banksektorn med totalt
färre kontor i Europa samt ökat behov av säker
förvaring inom till exempel detaljhandeln, mindre
kontor eller hemma kontor.

Utvecklingen på övriga marknader - Kanada,
Sydafrika, Indien, Indonesien och ett 100-tal
agentmarknader - pekar på en kraftig eller mycket
kraftig ökning av efterfrågan på produkter och
system för säker förvaring.

Dessa trender beräknas fortsätta under de
närmaste åren.

GUNNEBOS VARUMÄRKEN INOM
SÄKER FÖRVARING:

2006 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING

– Trusted the world over

Chubbsafes är ett ledande inter-
nationellt varumärke – ”Trusted
the world over” – som erbjuder
lösningar för förvaring av pengar,
värde, datamedia och dokument.
Chubbsafes har sålt skåp och an-
dra produkter för säker förvaring i

över 200 år. Idag är varumärket
det ledande på den brittiska,
kanadensiska och sydafrikanska
marknaden för såväl privatperso-
ner som företag.
Chubbsafes förvärvades 2000.

–We stand by you

Allt startade med ett kassaskåp
i en smedja i Göteborg år 1847.
Sedan dess har mycket hänt och
från att ha varit ett företag med
traditionella säkerhetsprodukter
kan Rosengrens idag erbjuda mer
funktionella och komplexa
systemlösningar inom säker
förvaring.

Varumärket marknadsförs
primärt mot andra företag, och
är idag ledande på den Nord-
europeiska marknaden för säker
förvaring.
Rosengrens förvärvades 1994.

– The experience
of a renowned name

Ända sedan fransmännen Alex-
andre Fichet och Auguste-Nicolas
Bauche grundade Fichet-Bauche i
början av 1800-talet har varumär-
ket varit synonymt med säkerhet.
Fichet-Bauche har skapat ett er-
bjudande utformat efter att förse
sina kunder med bästa möjliga
säkerhet.

Fichet-Bauche har en mycket
stark ställning i södra Europa och
finns representerade i över 80
länder. Över hälften av varumär-
kets omsättning kommer från
försäljning utanför Frankrike.
Fichet-Bauche förvärvades 1999.

– Security where it matters most

SecureLine erbjuder fysiska
säkerhetsprodukter för hemma-
och kontorsmiljö. SecureLine har
ett brett sortiment medmodeller
som passar de flesta använd-
ningsområden. I produktport-
följen återfinns bland annat
inbrottsskyddande skåp, brand-

skyddande skåp och datamedia
skåp.
Med marknadsnärvaro över

hela världen har SecureLine en
internationell produktportfölj
med många alternativ för olika
användningsområden.
Varumärket grundades av

Gunnebo 2003.
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Miljöpolicy

Verksamheten inom
Gunnebo skall präglas
av en helhetssyn där
miljöhänsyn utgör
en viktig del. Vi skall
i det dagliga arbetet
värna om god hälsa,
fortlöpande förbät
tra vårt miljöarbete,
minimera miljöpåverkan
från verksamheten samt
hushålla med resurser.

Detta innebär att:

n Vi skall genom
information och
utbildning verka för
att ansvarskänsla för
miljön finns hos sam
tliga medarbetare

n Vi skall bedriva vårt
miljöarbete efter en
hög målsättning där
de krav som lagstift
ning och myndighet
er ställer på oss utgör
minimikrav

n Vi skall noga beakta
miljöfrågor vid
utveckling av nya
produkter och till
verkningsmetoder

n Vi skall fortlöpande
eftersträva förbättrat
resursutnyttjande
och minskad an
vändning av farliga
ämnen

n Vi skall visa stor
öppenhet i miljö
frågor

Miljöarbetet
– en viktig del av vår verksamhet
Vårt miljöarbete syftar till att bidra till en utveck-
ling mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta
sker bland annat genom det miljömålsarbete som
bedrivs vid de tillverkande enheterna. Där genom-
förs exempelvis åtgärder för att minska energiför-
brukning, minska resursanvändningen i övrigt samt
ge goda förutsättningar för återvinning av material.

Vår miljöpolicy och de etiska regler som fast-
ställts för verksamheten är vägledande i vårt
dagliga arbete. I dessa betonas att miljöarbetet skall
bedrivas med en hög målsättning där efterlevnad
av lagstiftning inom miljöområdet skall utgöra en
miniminivå.

En viktig del av miljöarbetet utgörs av införande
av miljöledningssystem vid tillverkande enheter.
Totalt är nu tretton av koncernens anläggningar
certifierade och den helt övervägande delen av vår
tillverkning sker därför vid anläggningar som infört
och certifierat miljöledningssystem. Målsättningen
är att samtliga tillverkande enheter skall ha certifi-
erade ledningssystem före utgången av 2007.

Goda kunskaper är en förutsättning för ett
framgångsrikt miljöarbete. Under det gångna året
har ett flertal olika miljöutbildningar genomförts
vid våra anläggningar. Utbildningarna består bland
annat av grundutbildning av hela personalen där
aktuella och viktiga miljöfrågor behandlas. Särskild
vikt läggs vid den egna anläggningens miljöpåver-
kan och de möjligheter till förbättringar som finns.
Under året har också speciella utbildningar för
miljörevisorer och andra nyckelpersoner genom-
förts.

Vårt fortsatta arbete med att minska påverkan
på klimatet har bland annat inneburit ett flertal
åtgärder för att minska energianvändningen vid
anläggningarna och för att optimera våra gods- och
persontransporter.

Miljöledning – ISO 14001
vid tillverkande enheter
De miljöledningssystem som införts vid Gunnebos
tillverkande enheter utgör en mycket viktig del av
miljöarbetet. Ledningssystemen säkerställer ett
strukturerat miljöarbete och ger verktygen till en
tillförlitlig uppföljning av den egna miljöpåverkan.
Vi har som internt krav att de införda miljölednings-
systemen skall certifieras enligt den internationella
standarden ISO 14001. Denna ställer bland annat
krav på att miljömål och lämpliga handlingspro-
gram upprättas vilket leder till effektiviseringar och
ständiga förbättringar i verksamheten. De åter-

kommande externa revisionerna, genomförda av
nationella certifieringsorgan, utgör en oberoende
granskning av att vi bland annat följer gällande lag-
stiftning på miljöområdet och att vi i övrigt bedriver
ett ansvarsfullt miljöarbete.

Under 2006 har vi ytterligare närmat oss mål-
sättningen att samtliga tillverkande enheter inom
koncernen skall införa miljöledningssystem som
uppfyller kraven i ISO 14001. Två anläggningar har
under det gångna året erhållit certifikat som visar
att de införda ledningssystemen följer standarden:
n Salzkotten, Tyskland – Yttre Områdesskydd
n Halol, Indien – Region Indian Ocean Rim

I tabellen nedan redovisas certifierade anläg-
gningar samt planerad tid för certifiering av de
enheter som återstår.

Gunnebo ochmiljön
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Klimatarbetet
– viktigare än någonsin
Det gångna året har inneburit en fortsatt prioriter-
ing av arbetet med att minska vår klimatpåverkan.
Flera anläggningar har gjort inventeringar av sin
energianvändning och sedan fastställt åtgärdsplan-
er som syftar till en minskad energianvändning och
därmed en minskad påverkan på klimatet.

Kompetenscenter Tillverkningsenhet certifiering

Säker Förvaring Granollers, Spanien 2003
Doetinchem, Holland 1999
bazancourt, Frankrike 2002
Mora, Sverige 2000

Yttre om
rådesskydd

Salzkotten, Tyskland 2006

Doulevant le Chatêau,
Frankrike

Planerad
2007

Ödeborg, Sverige 2005
Inre om
rådesskydd

Hillerstorp, Sverige 1998

Kingswinford,
Storbritannien

2005

Indian ocean
Rim

bekasi/Jakarta,
Indonesien

2004

Halol, Indien 2006
Chennai, Indien Planerad

2007
Wadeville/Johannesburg
Sydafrika

Planerad
2007

Kompetenscenter Monteringsenhet certifiering

Säker Kontant
hantering

Markersdorf, Tyskland 2003

Trier, Tyskland 2004
elektronisk
Säkerhet

baldenheim, Frankrike 2004

Tillträdeskontroll uckfield, Storbritannien Planerad
2007

Lavis/Trento, Italien Planerad
2007

bedford, Storbritannien Planerad
2007
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Sedan tidigare har videokonferenser utnyttjats
när detta varit möjligt. Användningen av videokon-
ferenser har fortsatt att öka under 2006, en utveck-
ling som kommer att fortsätta även under 2007.

Gunnebo deltar sedan flera år i Folksams ge-
nomgång av de svenska börsbolagens klimatarbete.
Den senaste upplagan hade en något annorlunda
inriktning och utformning än tidigare undersöknin-
gar. En omräkning av utsläppen av koldioxid i förhål-
lande till omsättningen visar dock att den tidigare
positiva utvecklingen, med allt lägre värden på detta
nyckeltal, fortsätter för koncernen.

Miljöprojekt 2006 – några exempel
Vid våra olika tillverkningsenheter sker regelbundet
förbättringar för att minska påverkan på miljön och
för att minska användningen av energi och natur-
resurser. Ofta är de investeringar som görs resulta-
tet av det miljömålsarbete som bedrivs vid de olika
anläggningarna. Några exempel på projekt som
varit aktuella under 2006:

n Vid anläggningen i indiska Halol har en ny re-
ningsanläggning för avloppsvatten tagits i bruk
under det gångna året. Anläggningen minskar
ytterligare de utsläpp till vatten som uppkommer
vid anläggningen.

n I Hillerstorp har man under året påbörjat instal-
lation av återvinningssystem för ventilationsluft
från härdugn. Värmen används för att värma
tvätt- och fosfateringsbad. Totalt kommer cirka
1 400 MWh att kunna återvinnas årligen.

n I Hillerstorp har även installation av en anläg-

gning för att blanda så kallad misongas vilken
används som skyddsgas vid svetsning påbörjats.
Genom den nya anläggningen kommer bland an-
nat antalet transporter till anläggningen att min-
ska och hanteringen av gasflaskor att försvinna.

n Vid anläggningen i Jakarta, Indonesien, har det
under 2006 installerats nya kyltorn. Genom dessa
kommer anläggningens användning av ammo-
niak att minska.

n I Sydafrika har man vid anläggningen i Wade-
ville genomfört energisparåtgärder bland annat
avseende tryckluftsystem.

n Vid verksamheten i Doulevant le Château i
Frankrike har det genomförts tilläggsisolering av
byggnader för att minska anläggningens ener-
gianvändning.

övergripande
MiljöMål

Den övergripande inrikt
ningen i miljöarbetet
styrs av vår miljöpolicy
samt de miljömål som
fastställts för Gunnebo
koncernen. De övergri
pande miljömålen utgår
från kunskap om den
egna miljöpåverkan vilken
bland annat inhämtas
genom demiljölednings
system som införts. Varje
verksamhet
uppdaterar, utvärderar
och rapporterar regelbun
det den miljöpåverkan
som den egna verksam
heten ger upphov till.

De övergripande målen
anger de områden där vi i
första hand vill förbättra
vår miljöprestanda. Lokalt
bryts sedan målen ned
till detaljerade miljömål
som anpassats till den
egna verksamheten. De
lokala målen skall uppnås
genom väl utarbetade
handlingsprogram.

Gunnebokoncernens
övergripande miljömål
utgörs av att vi skall:
I.
optimera användningen
av energi och minimera
påverkan på klimatet från
vår verksamhet

II.
uppnå en effektiv använd
ning av råmaterial och
naturresurser.

III.
upprätthålla en effektiv
källsortering och materi
alåtervinning så att vi kan
minimera mängden avfall
som inte kan återvinnas

IV.
Vidareutveckla vår strategi
för produktutveckling så
att vi beaktar miljöas
pekter såsom energiför
brukning och användning
av naturresurser under
hela produktens livscykel

anläggningar i sverige Med TillsTånds- eller anMälningspliKT

I nedanstående tabell redovisas de svenska verksamheter som omfattas av krav på anmälan eller tillstånd.
Företag Prövnings- Miljöpåverkan sker genom

plikt Utsläpp Utsläpp Kemiska Rest-
till luft till vatten produkter produkter

Gunnebo Troax Ab, Hillerstorp Tillstånd X X X
Gunnebo Protection Ab, Ödeborg Anmälan X X X
Gunnebo Mora Ab, Mora Tillstånd X X X
De ovan redovisade anläggningarna har gällande tillstånd eller är anmälda till respektive tillsynsmyndighet.

“Den största utmaningen i certifieringsprocessen var
att utbilda alla som arbetar i fabriken och få dem att
förstå att miljöfrågor är viktiga, och att vi iblandmåste
ändra på vårt arbetssätt för att jobba mer effektivt och
mer miljövänligt. Certifieringen är ett viktigt säljverk
tyg då det försäkrar våra kunder om att våra produkter
är fria från ämnen som kan påverka deras arbetsmiljö
negativt”.
GautamMitra, Miljöchef vid fabriken i Halol, Indien
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Engagemang avgörande
för totalkvalitet
Gunnebo har som mål att arbetet med total-
kvalitet skall genomsyra alla processer i den
dagliga verksamheten. Styrning med sikte på
totalkvalitet ses som en kunddriven process som
har sin grund i ledningens engagemang på alla
nivåer. Processen kräver även engagemang från
koncernens alla anställda, leverantörer, åter-
försäljare, representanter och distributörer. Detta
innebär att alla anställda måste informeras om
satta mål och ta sitt ansvar och aktivt bidra till att
koncernen når de övergripande målen.

Kvalitetspolicyn har sin grund i koncernens
övergripande verksamhetsidé, vision, strategi,
policies, mål, budgetplanering och verksamhets-
utveckling. Därför skall samtliga kvalitetsåtgärder
inom koncernen följa nedanstående riktlinjer:

n Samtliga aktiviteter i koncernen skall omfattas
av totalkvalitet.

n Kvaliten på produkter och tjänster består av alla
de funktioner och egenskaper som är viktiga
för att uppfylla specifika eller underförstådda
behov hos koncernens kunder.

Den nya organisation som infördes i koncernen den 1 januari 2006 har kunden
i centrum. I realiteten innebär detta att samtliga åtgärder som vidtas inom
koncernen skall grundas på kundens behov och resultera i nöjda kunder. Målet
för processerna på kvalitetsområdet är att ge koncernens kunder ett ökat
värde, samtidigt som vi åstadkommer intern effektivitet genom att minimera
kostnaderna för bristande kvalitet.

n Det operativa kvalitetsarbetet utförs av kon-
cernens lokala verksamheter och samordnas av
ett nätverk av kvalitetschefer.

n Kvalitetscheferna träffas regelbundet för att
granska, diskutera och besluta om processer,
åtgärder och framtida mål.

n Medlemmarna i denna grupp skall föra en
kontinuerlig dialog, utbyta kunskaper och bästa
praxis.

Kvalitetssystem, test och kontroll
i produktionen
Gunnebos enheter har i allmänhet arbetat efter
ISO 9001 under flera års tid. Dessutom har den
amerikanska kvalitetsstandarden UL införts där
verksamhet så kräver, vilket även gäller stan-
darden för ”Elektriskt säkerhetstest” (Electrical
Safety Test).

Kvalitetsarbetet är mycket viktigt för att skapa
en hållbar verksamhetsutveckling. Gunnebos
verksamheter styrs efter ett gemensamt kvalitets-
system, vilket bland annat omfattar enhetliga
arbetsmodeller och en gemensam kvalitetsnivå.
Här är ISO 9001-certifieringen ett minimikrav och
ett kraftfullt verktyg för att driva ett kontinuerligt

Gunnebo och kvalitet

vision

”Vi förser våra
kunder med fel
fria och konkur
renskraftiga
produkter och
tjänster i avtalad
tid och Gunnebos
personal engag
erar sig personli
gen för att hålla
en hög kvalitet.
Vårt mål är att

allt arbete som
utförs i alla tjän
ster och processer
skall vara korrekt
från början, både
inom och utanför
företaget. Vi skall
åstadkomma
fortlöpande för
bättringar genom
att ytterligare
höja kvalitets
medvetenheten.”

operativt kvalitetsarbete på
gunnebo: ett exempel från
Kompetenscentret för Till-
trädeskontroll. de produkter
som tillverkas av Kompetens-
center Tillträdeskontroll
genomgår sammanlagt elva
interna kvalitetskontroller.
gunnebo kräver dessutom att
underleverantörer genomför
kvalitetskontroller innan
leverans, och vi utför alltid en
sista kontroll av installerade
produkter. för att illustrera
detta har vi tagit fram ett
exempel på de huvudsakliga
stegen i vårt kvalitetsflöde
för en tunnelbanespärr:

1. slutgiltig kontroll före leverans utförs
av gunnebos underleverantör.

2. dimensionell och geometrisk kontroll
av inkommande varor för att säkerställa
att produkterna möter gunnebos specifi-
kationer.

3. Testerna av grindmekanismer-
na omfattar ett fyra timmar långt
och kontinuerligt funktionstest
för att säkerställa att produkten
överensstämmer med kundens
gränssnitt och funktionella
tekniska specifikationer.
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förbättringsarbete, inriktat på konkurrenskraftig
kvalitet. Certifieringen bidrar även till att felaktiga
koncept som försämrar kvaliteten med aktiviteter
utan mervärde gallras bort. Därmed garanteras
våra kunder samma kvalitets- och servicenivå,
oavsett vilken del av organisationen som står för
arbetet.

För att uppfylla kundernas framtida krav
utvecklas koncernens produkter och lösningar
kontinuerligt. Samtliga tester och kontroller
hanteras av den organisatoriska enhet som an-
svarar för produkten och alla enheter har test- och
kontrollmekanismer inbyggda i både tillverknings-
och inköpsprocessen.

Under 2006 har Gunnebo tagit fram och infört
ett gemensamt system för hantering av felrappor-
tering (Non-Conformancy-Note system).

Informationen som samlas in i systemet
används som underlag för fortlöpande kvalitets-
förbättringar och i arbetet att förbättra proces-
serna. Systemet används även som prestations-
indikator.

Produkttest och kontroll i praktiken
Många av koncernens integrerade säkerhets-
lösningar är klassificerade som högsäkerhets-
produkter. Detta innebär att produkterna har
genomgått några av världens mest omfat-
tande säkerhetstester. Då det inte finns några
allmänna standarder för säkerhetsklassificering
har koncernen beslutat att sätta kraven från de
institut eller kunder som kräver de hårdaste tes-
terna som standard. Som exempel kan nämnas
Gunnebos lösningar för antiterroristskydd som
testas och certifieras av amerikanska D.O.S och
våra högt klassificerade produkter inom Säker
Förvaring som bland annat testas av institut
som Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och
European Certification Board Security Systems.
De flesta produkter genomgår även funktions-
tester under produktutvecklingsprocessen för
att verifiera att produkten är optimerad för sitt
användningsområde.

Dessutom genomförs livscykeltester för att
garantera att varje produkt överensstämmer
med våra krävande standarder för att tillhan-
dahålla samma funktionalitet över lång tid och
för användarens säkerhet. Ett exempel är de
omfattande tester som utförs inom Yttre Om-
rådesskydd, där varje produkt i utvecklingssta-
diet genomgår hårda funktions- och livscykels-
tester.

gUnnebos syn på
ToTalKvaliTeT

n Kvalitet börjar i
högsta ledningen

n Kvalitet handlar om
inställning, är en
ständigt pågående
process och en
beteendefråga på
företaget

n Kvalitet innebär
nolltolerans för att
inte göra rätt första
gången

n Alla medarbetare
skall engagera sig i
koncernens strävan
att tillhandahålla
system och lösning-
ar som är exakt
överensstämmande
med kundens krav
och som vi har lovat
att leverera, samt att
system och lösning-
ar är korrekta både
vid första leveransen
och vid samtliga
leveranser därefter

n Kvalitet innebär
lämplighet för
användningsom-
rådet, det vill säga
kvalitet både vad
gäller utformningen
av en produkt och
produktens överens-
stämmelse med det
övriga systemet

n Kvalitetsförbättring
innebär reducer-
ing av avvikelser i
processer, produk-
tion, produkter och
service

n Kvalitetsförbätt-
ring innebär även
effektivt utnyttjande
av resurser (Waste
elimination)

n Kvalitet är mycket
mer än certifiering

“Alla processer i en
verksamhet inkluderas
i kvalitetsarbetet. Att
jobba med kvalitet
är en utmaning och
prestation för alla me
darbetare i företaget.
Framför allt är det en
process som skapar
kundnytta. “
Gabriel Zocca, Kvalitetschef
Kompetenscenter
Tillträdeskontroll

4. slutgiltig kvalitetsprodukt-
granskning, vilken bland annat
omfattar att säkerställa de
dimensionella, geometriska
och dynamiska egenskaperna
samt en instrumentkontroll
med mekanisk mätare.

5. Kontroll av den slutgiltiga packningen
före leverans av produkterna till kunden
för att säkerställa överensstämmelse
med orderspecifikationen.

6. Kvalitetsgranskning av de installerade
spärrarna före slutgiltig leverans för att
säkerställa hundraprocentig överens-
stämmelse med kvalitets- och kund-
specifikationerna.
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“De största ut
maningarna är
att konsolidera
organisationen och
bygga förtroende.
Vi måste bevisa
att de omfattande
förändringarna
skapar nya
affärsmöjligheter!”

Helga Zelesny,
Personalchef Gunnebo
Tyskland/Österrike

sedan, är viktig för att stärka företagskulturen och
vidareutveckla medarbetare på olika nivåer. En röd
tråd genom årets tre akademier har varit den nya
organisationen, att bygga nätverk och Gunnebos
värderingar.

Gunnebo Academy syftar också till att utveckla
potentiella chefsämnen, stärka kompetensen i
koncernen samt bidra till ökad samverkan mellan
koncernens olika enheter.

I slutet av året påbörjades ett program för
Gunnebos högsta ledning som syftar till att vida-
reutveckla koncernens framtida strategi.

Utbildning av fackrepresentanter
Under 2005 tog Gunnebo AB initiativ till att
utbilda alla fackliga representanter i bolagets
svenska styrelser i styrelsearbete, kommunika-
tion, ekonomi, omvärldsanalys och personalfrågor.
Syftet med utbildningen är att ge de fackliga
ledamöterna kunskap som gör det enklare att ak-
tivt följa med i och påverka styrelsearbetet. Denna
utbildning avslutades under 2006.

Externa nätverk
Gunnebo samarbetar med ett antal internationel-
la universitet och högskolor. Då en stor del av kon-
cernens säkerhetslösningar har en hög tekniknivå
är de akademiska nätverken en viktig tillgång i den
ständigt pågående processen att vidareutveckla
koncernens kunderbjudande.

Kommunikation
 ett strategiskt verktyg
Information och dialog är viktigt för att alla med-
arbetare skall veta vad som händer i koncernen
– och låta sig inspireras av sina kollegor världen
över. Informationen bidrar också till att alla känner
sig delaktiga och strävar mot samma mål, något
som är extra viktigt att säkerställa när företaget
genomför stora förändringar.

Under året har Gunnebo lanserat ett kon-
cerngemensamt Intranät som utgör grunden i all
intern kommunikation. Intranätet gör det även
möjligt att samarbeta i virtuella grupper och det
är enkelt att dela med sig av information och goda
idéer till kollegerna i den övriga organisationen.
En annan viktig del i koncernens kommunikation

Gunnebosmedarbetare

Inom ramen för det omfattande förändringsar-
betet Gunnebo One Company har tydliga mål,
gemensamma värderingar och attityder som
framöver skall vägleda koncernens medarbetare i
deras dagliga arbete och beslutsfattande prior-
iterats. I det arbetet är kompetensutveckling och
kommunikation nyckelredskapen.

Ett av målen för integrationsprojektet
Gunnebo One Company har varit att slå ihop
antalet enheter i respektive land. I vissa fall har
detta inneburit att antalet medarbetare minskats,
främst har detta skett inom administrationen.

Vid årets slut hade Gunnebo 6 771 (7 023)
anställda.

Kompetensutveckling
– en nyckel till framgång
Gunnebos 6 800 medarbetare världen över är vik-
tiga för att koncernen skall lyckas förverkliga sina
visioner och målsättningar. Det är även de som
tillsammans skall skapa den integrerade säkerhets-
koncernen Gunnebo med gemensamma värder-
ingar och en gemensam kultur. För att lyckas med
målsättningen att bli en prioriterad leverantör av
integrerade säkerhetslösningar till kundgrupperna
Bank, Detaljhandel och anläggningar i behov av
högsäkerhetsskydd samt säker förvaring och ser-
vice krävs det kompetensutveckling på alla nivåer.

2006 – ett år som präglats av
kompetensutveckling
Under 2006 har nästan hälften av alla medar-
betare fått nya eller förändrade arbetsuppgifter.
Det har därför ägnats mycket tid till kompetens-
utveckling.

Därutöver har koncernens hela affärsprocess
förändrats genom att fokus vridits mot mer
försäljning av integrerade systemlösningar, sam-
tidigt som erbjudandet skall vara likartat på samt-
liga marknader. Ökad kompetens leder således
till effektivare försäljningsprocesser, som i sin tur
bidrar till en ökad organisk tillväxt.

Gunnebo Academy
– en intern ledarskapsutbildning
Gunnebo Academy är koncernens ledarskapsut-
bildning. Utbildningen, som startade för fem år

Under 2006 har nästan hälften av koncernens runt 6 800 medarbetare fått nya
eller förändrade arbetsuppgifter, ny chef eller nya kollegor – och i flera fall även
en ny arbetsplats som en följd av sammanslagning av bolag. Alla förändringar har
skett inom ramarna för integrationsprojektet Gunnebo One Company.

Frankrike, 23%
Indonesien, 15%
Indien, 11%
Tyskland, 8%
Spanien, 7%
Sverige, 7%
Storbritannien, 6%
Holland, 6%
Övriga, 17%

ansTällda per land
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med medarbetarna är koncerntidningen Gunnebo
Global som produceras på fem språk.

Chefsundersökning
Under våren genomfördes en så kallad Problem
Detection Study där över 300 chefer på olika
nivåer besvarade frågor om den nya organisa-
tionen i syfte att identifiera och rangordna förbätt-
ringsmöjligheter och behov. Studien visade bland
annat att 70 procent av de tillfrågade ser mycket
positivt på den nya strategin och organisationen,
och att de upplever det enkelt att få acceptans för
den nya organisationen ute i verksamheten.

Undersökningen var den första av sitt slag
som genomfördes i koncernen, men planen är att
den skall genomföras regelbundet för att få en
kontinuerlig uppföljning och utvärdering av de
aktiviteter som tidigare undersökningar genererat,
samtidigt som nya frågeställningar och problem
fångas upp på ett tidigt stadium.

Personalomsättningen bland koncernens 129
chefer på ledande befattningar har under året
varit cirka 10 procent.

Socialt ansvar
Gunnebo är en internationell koncern med
verksamhet i 25 länder. Det dagliga arbetet med
koncernens sociala ansvar ligger ute i verksamhet-
en, där det varje år tas en rad lokala initiativ.

Till grund för vårt sociala ansvar ligger
Gunnebos Uppförandekod som har sitt ursprung
i FNs globala principer för avtal (Global Com-

pact Principles) och OECD’s riktlinjer för multi-
nationella företag. Den är översatt till många
språk och har en god förankring i koncernen.
Därutöver skall nationella lagar och krav från
kunder ses som ett minimikrav.

Implementeringen av Uppförandekoden har
varit en långsiktig process, och de senaste åren
har mycket arbete ägnats åt att kommunicera
och förklara koden för alla koncernens anställda.
I flera länder har nyanställda skrivit under Upp-
förandekoden tillsammans med sitt anställnings-
kontrakt.

Global marknadsnärvaro
förutsätter mångfald
Gunnebos globala närvaro förutsätter mångfald
på alla nivåer. Koncernen arbetar aktivt för att
attrahera nya medarbetare med olika bakgrund
och kompetenser. En företagskultur baserad på
lika möjligheter, där framgång är resultatet av
individuella prestationer i kombination med
samarbete, uppmuntras i hela koncernen.

Marknadsmässiga villkor
för ersättning
För Gunnebo, som är en internationell arbets-
givare, är det mycket viktigt att internationellt
vedertagna modeller för lön och övriga förmåner
används. Det säkerställer att Gunnebo erbjuder
sina anställda marknadsmässiga villkor i länder
där koncernen finns representerad.

“Gunnebos nya organisation har
lett till synergier inom policies
och processer. Integrationen utgör
en bättre plattform för koncern
gemensamma initiativ som
utbildning, jämna prestationer,
förbättringsstrategier och mål.”

Victoria bould, Personalchef Gunnebo
uK/Irland

Service och
installation, 42%
områdesskydd, 18%
Intern service &
support, 17%
bank, 11%
Detaljhandel, 7%
Säker förvaring, 5%

ansTällda i KUndcenTer
per fUnKTion
Totalt: 4 050

Säker Förvaring, 55%
Inre områdesskydd, 13%
Tillträdeskontroll, 12%
Yttre områdesskydd, 10%
Säker Kontanthantering, 7%
elektronisk Säkerhet, 3%

ansTällda
per KoMpeTenscenTer
Totalt: 2 721

Män, 85%
Kvinnor, 15%

ansTällda per Kön
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Finansiell riskhantering
Gunnebos finansiella verksamhet syftar till att lång-
siktigt minimera koncernens finansieringskostnad
och att effektivt hantera och kontrollera koncernens
finansiella risker, förändringar i räntenivåer, valuta-
kurser samt refinansierings- och motpartsrisker.

Organisation och verksamhet
Finansverksamheten i koncernen är centraliserad till
dotterbolaget Gunnebo Treasury SA. Gunnebo Trea-
sury svarar för koncernens huvudsakliga externa
upplåning samt centraliserade likviditetshantering
och valutariskhantering. Vidare fungerar bolaget
som koncernens internbank och har till uppgift att
stödja dotterbolagen med lån, placeringar och valu-
tatransaktioner. Genom centraliseringen tillvaratas
stordriftsfördelar och samordningseffekter inom det
finansiella området. Vid sidan av detta svarar trea-
suryfunktionen även för det koncerngemensamma
försäkringsprogrammet.

Den finansiella verksamheten bedrivs i enlighet
med en av styrelsen fastställd finanspolicy, som reg-
lerar hur de finansiella riskerna skall hanteras och
inom vilka ramar internbanken och dotterbolagen
får agera. De finansiella riskerna som omfattas av
och regleras i finanspolicyn är följande:

n Finansieringsrisk – att finansiering saknas eller
är mycket oförmånlig vid viss tidpunkt

Riskhantering och känslighetsanalys
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Gunnebo är med sin internationella verksamhet exponerad för finansiella och övriga verksamhets-
relaterade risker. De finansiella riskerna är främst kopplade till förändringar i räntenivåer, valuta-
kurser samt refinansierings- och motpartsrisker. Verksamhetsrelaterade risker innefattar främst
operationella och strategiska risker, såsom bland annat omvärldsrisker, råvarurisker, produktrisker
och legala risker.

n Likviditetsrisk – att ej ha tillgång till likvida
medel eller outnyttjade kreditavtal för att full-
göra sina betalningsförpliktelser

n Ränterisk – avser risken för resultat- och kassa-
flödespåverkan vid en varaktig förändring av
marknadsräntorna

n Valutarisker – påverkan på resultat och eget
kapital till följd av valutakursförändringar

n Kredit- och motpartsrisker – avser kreditrisker
mot kunder och finansiella motparter

För mer detaljerad information hänvisas till not 3
Finansiell riskhantering och finansiella instrument.

Verksamhetsrelaterade risker
Riskhanteringen i Gunnebo syftar till att identifiera,
kontrollera, förebygga och därigenomminimera
koncernens riskbild.

Operationella och strategiska risker är i huvud-
sak relaterade till omvärldsrisker, landspecifika
risker och politiska risker samt specifika risker
såsom kunder, leverantörer, medarbetare och kon-
kurrenter.

Gunnebo har en relativt stor bredd i produkt-
utbud, kundstruktur och närvaro på ett stort antal
geografiska marknader. Detta ger en god risksprid-
ning, koncernen är därigenom ej heller beroende av
några enskilda större kunder eller leverantörer.
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Representation på ett flertal marknader med
ett brett produktsortiment, medför naturligtvis att
koncernen är exponerad för omvärldsrisker, såsom
politiska risker i enskilda länder eller regioner,
risker i råvarupriser och valutor samt konjunktu-
rella risker. Vad gäller den konjunkturella risken
får bolagets konjunkturkänslighet betraktas som
relativt låg, även om bygg- och fastighetskonjunk-
turen kan ha en viss betydelse för del av produkt-
sortimentet.

Den lokala ledningen ansvarar för att identi-
fiera möjligheter och risker på sin lokala marknad
eller ansvarsområde. Koncernens samlade riskana-
lys och utbyte av relevant information säkerställs
genom att representanter från den verkställande
ledningen ingår i respektive Kund- eller Kompe-
tenscenters interna styrelse.

Råvarurisker
Gunnebo är utsatt för risk vid förändringar i
materialpriser. Konkurrensen på marknaden kan
komma att begränsa möjligheten att fullt ut
kompensera kostnadsökningar genom prishöj-
ningar. Stål utgör den enskilt största råvarukom-
ponenten i koncernen. Dessa inköp spänner över
en stor mängd sorter och kvalitéer – med en något
differentierad prisutveckling som följd. I syfte att
kortsiktigt begränsa effekten av dessa prisfluktua-
tioner upphandlas viss del av behovet till fastpris-
kontrakt.

Produktrisker
Huvudsaklig del av koncernens produkter har
begränsad risk i sin användning. Samtidigt skall
noteras att stor del av produkterna och systemen
installeras för att stärka skyddet i säkerhetskritiska
miljöer. Dess funktion och kvalitet är av största
betydelse för att säkerställa avsedd skyddsnivå.

Försäkring
Gunnebo har tecknat ett koncerngemensamt
försäkringsprogram som innefattar bland annat
allmänt ansvar och produktansvar, egendoms-
och avbrottsförsäkring, transportförsäkring samt
förmögenhetsbrott. Koncernen har även tecknat
ansvarsförsäkring för styrelse och ledande befatt-
ningshavare.

Legala risker
Inga bolag i koncernen är part i rättegång eller
annan tvist vars utgång kan antas få annat än
en begränsad påverkan på koncernens resultat
och finansiella ställning i sin helhet. Eventuella
rättstvister och risker för rättstvister rapporteras
till koncernstab Juridik. I förekommande fall sköts
rättstvisterna av kvalificerat juridiskt ombud un-
der koncernstab Juridiks ledning.
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valutaflödesexponeRing

baserat på ett beräknat nettoflöde för 2007
Mkr
250
200
150
100
50
0

Valuta euR GbP uSD Övriga
Andel terminssäkrat, % 84 75 93 55
Terminssäkrat till snittkurs 9,23 13,53 7,28
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Känslighetsanalys
Resultatet påverkas av förändringar i vissa för kon-
cernen viktiga faktorer enligt nedan. Beräkningen är
gjord med utgångspunkt från koncernens struktur
vid årets slut och med utgångspunkt att alla andra
faktorer förblir oförändrade.

Försäljningspriser
En förändring av försäljningspriset med 1 procent
påverkar intäkterna och rörelseresultatet med cirka
65 Mkr.

Lönekostnader
En förändring av lönekostnaderna inklusive sociala
avgifter med 1 procent påverkar rörelseresultatet
med cirka 25 Mkr.

Stålpriser
Stål utgör den enskilt störst råvarukomponenten i
koncernen. Dessa inköp spänner över en stor mängd
sorter och kvalitéer – med en differentierad prisut-
veckling som följd. En generell förändring av stålpri-
ser med 10 procent ger en resultatpåverkan om cirka
40 Mkr för de därpå följande 12 månaderna. Därvid
har inte eventuella långa fastpriskontrakt beaktats.

Valutor
En förändring av svenska kronans växelkurs mot
EUR, GBP samt USD om 10 procent påverkar rörelse-
resultatet med sammanlagt cirka 40 Mkr. Därav hän-
förs 27 Mkr till transaktionsexponeringen, termins-
säkring obeaktat. Resterande 13 Mkr är hänförligt
till omräkningsexponeringen. Med hänsyn tagen
till den terminssäkring som fanns vid årsskiftet
blir resultatpåverkan i transaktionsexponeringen
relativt marginell för den närmaste 12-månaders
perioden. Diagrammen illustrerar resultatkäns-
ligheten för respektive valuta vid 10-procentig
förändring av valutakurserna.

Räntekostnader
Baserat på den genomsnittliga räntebindningsti-
den i koncernens totala låneportfölj per årsskiftet
så skulle en samtidig förändring på 1 procent-
enhet i Gunnebos samtliga lånevalutor påverka
resultatet med cirka 8 Mkr för de därpå följande
12 månaderna.
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Flerårsöversikt

ResultatRäkning, Mkr 2006 2005 2004 2003 2002
Försäljningsintäkter 6 727 6 477 6 086 5 817 5 810
Kostnad för sålda varor -4 802 -4 459 -4 116 -3 940 -3 986
Bruttoresultat 1 925 2 018 1 970 1 877 1 824
Jämförelsestörande poster -243 -205 -204 – -1
Övriga rörelsekostnader -1 709 -1 710 -1 602 -1 557 -1 541
Rörelseresultat -27 103 164 320 282
Finansiella poster, netto -89 -70 -43 -38 -59
Resultat efter finansiella poster -116 33 121 282 223
Skatter -12 -130 -37 -59 -33
Minoritetens andel av årets resultat – – – – 1
Årets resultat -128 -97 84 223 191

BalansRäkning, Mkr 2006 2005 2004 2003 2002
Immateriella anläggningstillgångar 1 175 1 224 1 119 958 1 040
Materiella anläggningstillgångar 628 744 676 647 674
Finansiella anläggningstillgångar 207 219 164 76 123
Varulager 718 838 847 746 780
Rörelsefordringar 1 766 1 639 1 690 1 517 1 577
Likvida medel 193 169 172 198 342
summa tillgångar 4 687 4 833 4 668 4 142 4 536

eget kapital 1 044 1 208 1 383 1 476 1 345
Minoritetsintresse – – – 2 3
Räntebärande avsättningar och skulder 1 882 1 950 1 521 1 150 1 536
Övriga avsättningar och skulder 1 761 1 675 1 764 1 514 1 652
summa eget kapital och skulder 4 687 4 833 4 668 4 142 4 536

kassaflödesanalys, Mkr 2006 2005 2004 2003 2002
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 73 -130 265 262 314
Förändringar av rörelsekapital -40 152 -61 92 30
kassaflöde från den löpande verksamheten 33 22 204 354 344

opeRativt kassaflöde, Mkr 2006 2005 2004 2003 2002
operativt kassaflöde exklusive strukturkostnader 196 325 282 399 382
operativt kassaflöde inklusive strukturkostnader 53 136 209 312 328
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Gunnebos omsättning och resultat har under den senaste femårsperioden
främst påverkats av ett antal förvärv samt en begränsad organisk tillväxt.
Mot bakgrund av att Gunnebo i mitten av 2005 renodlade sin säkerhetsverk-
samhet genom att till aktieägarna vederlagsfritt dela ut Gunnebo Industrier
redovisas femårsöversikten exklusive Gunnebo Industrier.
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nyckeltal exklusive jäMföRelsestöRande posteR 2006 2005 2004 2003 2002
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 7,1 10,4 14,1 13,0 10,6
Räntabilitet på eget kapital, % 7,3 12,8 19,4 16,3 16,0
Rörelsemarginal före avskrivningar, % 5,4 6,8 7,9 8,5 7,9
Rörelsemarginal, % 3,2 4,8 6,0 5,5 4,9
Vinstmarginal, % 1,9 3,7 5,3 4,8 3,9

nyckeltal inklusive jäMföRelsestöRande posteR 2006 2005 2004 2003 2002
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % -0,5 3,7 6,6 13,0 10,6
Räntabilitet på eget kapital, % -11,4 -7,5 6,1 16,3 15,9
bruttomarginal, % 28,6 31,2 32,4 32,3 31,4
Rörelsemarginal före avskrivningar, % 1,8 3,7 4,6 8,5 7,8
Rörelsemarginal, % -0,4 1,6 2,7 5,5 4,9
Vinstmarginal, % -1,7 0,5 2,0 4,8 3,8
Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,1 2,1 2,3 2,2 2,1
Soliditet, % 22 25 30 36 30
Räntetäckningsgrad, ggr -0,3 1,5 3,8 3,9 4,1
Skuldsättningsgrad, ggr 1,6 1,5 1,0 0,6 0,9

aktiedata exklusive jäMföRelsestöRande posteR 2006 2005 2004 2003 2002
Resultat per aktie före utspädning, kr 1:85 3:80 6:00 5:15 4:50
Resultat per aktie efter utspädning, kr 1:85 3:75 6:00 5:10 4:40

aktiedata inklusive jäMföRelsestöRande posteR 2006 2005 2004 2003 2002
Resultat per aktie före utspädning, kr -2:90 -2:25 1:90 5:15 4:50
Resultat per aktie efter utspädning, kr -2:90 -2:20 1:90 5:10 4:40
eget kapital per aktie före utspädning, kr 23:40 27:55 31:60 33:75 31:80
eget kapital per aktie efter utspädning, kr 24:30 29:30 33:50 35:60 32:75
Kassaflöde per aktie, kr 0:75 0:50 4:60 8:10 7:80

övRiga uppgifteR 2006 2005 2004 2003 2002
utlandsandel fakturering, % 94 94 94 94 94
orderingång, Mkr 6 762 6 658 6 035 5 829 5 945
Sysselsatt kapital, Mkr* 2 926 3 158 2 864 2 579 2 762
nettolåneskuld, Mkr* 1 673 1 763 1 328 947 1 188
Investeringar, Mkr 110 141 147 149 118
Avskrivningar, Mkr 136 134 115 173 174
Varav avskrivningar på goodwill, Mkr – – – 59 57
Medelantal anställda 6 964 6 945 7 059 7 157 7 181

* Vid årets slut
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IFRS har tillämpats från och med 2004. De väsentligaste skillnaderna i redovis-
ningsprinciper, jämfört med tidigare tillämpade principer (Redovisningsrådets
rekommendationer), innebär att goodwill inte längre skrivs av. Istället sker
årligen en prövning om det föreligger något nedskrivningsbehov avseende
goodwill. Avsättningen till omstruktureringsreserv får inte heller ske i förvärvs-
balansen. Kostnader för omstruktureringsåtgärder som är en följd av företags-
förvärv belastar resultatet.
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Bruttomarginal:
Bruttoresultat i procent av försäljningsintäkter

Direktavkastning:
Utdelning i förhållande till noteringskurs per den
31 december

Eget kapital per aktie efter utspädning:
Eget kapital samt värdet av utestående tecknings-
optioner till teckningskurs dividerat med antal
aktier efter utspädning

Kapitalomsättningshastighet:
Försäljningsintäkter i relation till genomsnittligt
sysselsatt kapital

Kassaflöde per aktie:
Kassaflöde från den löpande verksamheten divide-
rat med antalet aktier efter utspädning

Nettolåneskuld:
Räntebärande avsättningar och skulder med
avdrag för likvida medel samt räntebärande ford-
ringar

Operativt kassaflöde:
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter
investeringar, men före räntor och betald skatt

p/e-tal:
Noteringskurs per den 31 december dividerad
med resultat per aktie efter utspädning

Resultat per aktie efter utspädning:
Resultat efter skatt dividerad med antal aktier
efter utspädning

Räntabilitet på eget kapital:
Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt
eget kapital

Räntabilitet på sysselsatt kapital:
Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i
procent av genomsnittligt sysselsatt kapital

Räntetäckningsgrad:
Resultat efter finansiella poster med tillägg för
räntekostnader dividerat med räntekostnaderna

Rörelsemarginal:
Rörelseresultat i procent av försäljningsintäkter

Skuldsättningsgrad:
Nettolåneskulden dividerat med eget kapital

Soliditet:
Eget kapital i procent av balansomslutning

Sysselsatt kapital:
Balansomslutning minskad med räntefria avsätt-
ningar och skulder

Vinstmarginal:
Resultat efter finansiella poster i procent av för-
säljningsintäkter

Definitioner



Koncernens resultaträkning

Mkr Not 2006 2005

Försäljningsintäkter 5 6 726,6 6 477,3
Kostnad för sålda varor -4 801,5 -4 459,3

Bruttoresultat 1 925,1 2 018,0

Försäljningskostnader -1 063,0 -1 019,8
Administrationskostnader 32 -673,3 -715,3
Resultatandelar i intressebolag 9,6 7,0
Övriga rörelseintäkter 6 87,1 17,9
Övriga rörelsekostnader 7 -312,9 -205,1

Rörelseresultat 5, 8, 11, 28 -27,4 102,7

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 6,6 5,1
Räntekostnader -87,7 -63,7
Övriga finansiella intäkter 3,5 4,5
Övriga finansiella kostnader -11,4 -16,3

Summa finansiella intäkter och kostnader -89,0 -70,4

Resultat efter finansiella poster -116,4 32,3

Skatter 9 -11,7 -129,9
Årets resultat för kvarvarande verksamhet -128,1 -97,6

Årets resultat efter skatt för avvecklad verksamhet – 11,4
Årets resultat -128,1 -86,2

Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -128,1 -86,0
Minoritetsintresse – -0,2

-128,1 -86,2

Resultat per aktie före utspädning, kr 12 -2:90 -1:95
Resultat per aktie efter utspädning, kr 12 -2:90 -1:95

Koncernens resultaträkning
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Koncernens balansräkning

TillgÅNgaR, Mkr Not 2006 2005

Anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 13 1 056,3 1 098,0
Övriga immateriella tillgångar 13 118,5 126,2

Summa immateriella anläggningstillgångar 1 174,8 1 224,2

Materiella anläggningstillgångar
byggnader och mark 14 330,5 396,0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 14 165,9 184,2
Inventarier, verktyg och installationer 14 99,8 114,9
Pågående nyanläggningar 14 32,3 48,4

Summamateriella anläggningstillgångar 628,5 743,5

Finansiella anläggningstillgångar
Innehav i intresseföretag 16 29,5 24,6
Övriga finansiella anläggningstillgångar 17,9 20,4

Summa finansiella anläggningstillgångar 47,4 45,0

Uppskjutna skattefordringar 9 158,6 174,3

Summa anläggningstillgångar 2 009,3 2 187,0

Omsättningstillgångar

Varulager 17 718,5 838,3

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 18 1 474,2 1 441,9
Aktuella skattefordringar 45,5 44,2
Övriga fordringar 177,5 92,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 69,1 59,4

Summa kortfristiga fordringar 1 766,3 1 638,4

likvida medel 20 193,1 169,3

Summa omsättningstillgångar 2 677,9 2 646,0

SUMMa TillgÅNgaR 4 687,2 4 833,0

Koncernens balansräkning
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EgET KapiTal och SKUldER, Mkr Not 2006 2005

Eget Kapital 21
Aktiekapital 222,9 219,3
Övrigt tillskjutet kapital 580,6 539,3
Reserver -19,3 -8,3
balanserade vinstmedel 259,6 458,2
Summa eget kapital hänförligt till
Moderbolagets aktieägare 1 043,8 1 208,5
Minoritetsintresse – –

Summa eget kapital 1 043,8 1 208,5

långfristiga skulder
uppskjuten skatteskuld 9 18,2 9,3
Pensionsförpliktelser 22 327,5 343,0
upplåning 24, 26 1 485,0 1 486,1

Summa långfristiga skulder 1 830,7 1 838,4

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 771,3 762,5
Aktuella skatteskulder 46,3 31,6
Övriga skulder 191,3 191,9
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 475,7 502,7
upplåning 24, 26 70,0 120,8
Övriga avsättningar 23 258,1 176,6

Summa kortfristiga skulder 1 812,7 1 786,1

SUMMa EgET KapiTal och SKUldER 4 687,2 4 833,0

Ställda säkerheter 26 13,3 14,2
Ansvarsförbindelser 27 132,9 132,2

Koncernens förändringar i eget kapital

Mkr 2006 2005
Eget kapital vid årets början 1 208,5 1 758,6

byte av redovisningsprinciper – 7,8
Justerat ingående eget kapital 1 208,5 1 766,4

Valutakursdifferenser -16,5 25,8
Årets resultat -128,1 -86,2
utdelning av Gunnebo Industrier – -397,7
Kontantutdelning till aktieägarna -70,5 -98,5
Förändring av säkringsreserv 5,5 -7,0
nyemission 44,9 5,7

Eget kapital vid årets slut 1 043,8 1 208,5

Koncernens balansräkning
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Koncernens kassaflödesanalys

Mkr Not 2006 2005

dEN lÖpaNdE VERKSaMhETEN
Rörelseresultat -27,4 102,7
Avskrivningar som belastat resultatet 135,8 134,3
ej kassaflödespåverkande resultatposter 64,8 -3,8
Realisationsvinster/förluster -70,4 -1,6
Förändring av avsättningar 91,0 -114,2
Kassapåverkande finansnetto 29 -84,3 -55,3
betald skatt -37,5 -195,4
utdelning från intressebolag 1,3 3,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 73,3 -129,7

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Förändring av varulager 27,5 96,9
Förändring av rörelsefordringar -138,0 139,7
Förändring av rörelseskulder 70,2 -85,1

Summa rörelsekapitalförändring -40,3 151,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,0 21,8

iNVESTERiNgSVERKSaMhETEN
Investeringar i anläggningstillgångar 13,14 -110,3 -141,1
Försäljning av anläggningstillgångar 128,9 4,9
Förvärv och avyttringar av bolag 30 -12,2 -102,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten 6,4 -238,8

FiNaNSiERiNgSVERKSaMhETEN
Förändring av räntebärande fordringar 2,1 -4,2
Förändring av räntebärande skulder 20,1 301,4
nyemission 44,9 5,7
utdelning till aktieägare -70,5 -98,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3,4 204,4

Årets kassaflöde för kvarvarande verksamhet 36,0 -12,6

Årets kassaflöde för avvecklad verksamhet – -32,4
Årets kassaflöde 36,0 -45,0

likvida medel vid årets början 169,3 203,3

omräkningsdifferenser på likvida medel -12,2 11,0
likvida medel vid årets slut 193,1 169,3

Koncernens kassaflödesanalys
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Moderbolagets resultaträkning
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Moderbolagets resultaträkning

Mkr Not 2006 2005

Nettoomsättning 33 40,6 18,3
Administrationskostnader 8, 11, 28, 31, 32, 33 -91,3 -72,7

Rörelseresultat -50,7 -54,4

Finansiella intäkter och kostnader
utdelningar från koncernföretag 0,1 114,1
Anteciperade utdelningar från koncernföretag 181,0 141,4
nedskrivning aktier i koncernföretag -19,4 -95,1
erhållna koncernbidrag 92,7 58,6
Lämnade koncernbidrag -52,9 -25,0
Ränteintäkter från koncernföretag 9,1 31,6
Övriga ränteintäkter – 0,1
Räntekostnader till koncernföretag -53,8 -74,0
Övriga räntekostnader -17,0 -1,1
Resultat från långfristiga värdepappersinnehav – -3,1
Övriga finansiella intäkter 4,1 6,1
Övriga finansiella kostnader -11,9 -0,8

Summa finansiella intäkter och kostnader 132,0 152,8

Resultat före skatt 81,3 98,4
Skatter – –

Årets resultat 81,3 98,4



Moderbolagets balansräkning

TillgÅNgaR, Mkr Not 2006 2005

Anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar 13 7,5 0,7

Summa immateriella anläggningstillgångar 7,5 0,7

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 14 2,6 2,9

Summamateriella anläggningstillgångar 2,6 2,9

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag 15 2 453,1 2 453,1
Fordringar hos koncernföretag 265,1 294,7

Summa finansiella anläggningstillgångar 2 718,2 2 747,8

Summa anläggningstillgångar 2 728,3 2 751,4

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 13,7 12,1
Övriga fordringar 2,1 3,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 11,2 8,5

Summa kortfristiga fordringar 27,0 23,6

Kassa och bank 20 2,7 6,2

Summa omsättningstillgångar 29,7 29,8

SUMMa TillgÅNgaR 2 758,0 2 781,2

Moderbolagets balansräkning
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EgET KapiTal och SKUldER, Mkr Not 2006 2005

Eget kapital 21
Bundet eget kapital

Aktiekapital (44 578 523 aktier med ett kvotvärde om 5) 222,9 219,3
Reservfond 539,3 539,3

762,2 758,6
Fritt eget kapital

Överkursfond 41,3 –
balanserade vinstmedel 31,5 3,6
Årets resultat 81,3 98,4

154,1 102,0
Summa eget kapital 916,3 860,6

långfristiga skulder
Förlagslån 24 300,0 300,0

Summa långfristiga skulder 300,0 300,0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 12,9 9,2
Skulder till koncernföretag 21,1 14,1
Övriga skulder 2,4 2,2
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 21,4 17,3
Låneskulder till koncernföretag 24 1 483,9 1 576,4
Checkräkningskrediter – 1,4

Summa kortfristiga skulder 1 541,7 1 620,6

SUMMa EgET KapiTal och SKUldER 2 758,0 2 781,2

Ställda säkerheter inga Inga
Ansvarsförbindelser 27 1 379,6 1 394,8

Moderbolagets förändringar i eget kapital
Mkr 2006 2005

Eget kapital vid årets början 860,6 1 202,0
Årets resultat 81,3 98,4
Kontantutdelning till aktieägarna -70,5 -98,5
utdelning av Gunnebo Industrier – -347,0
nyemission 44,9 5,7
Eget kapital vid årets slut 916,3 860,6

Moderbolagets balansräkning
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Moderbolagets kassaflödesanalys

Mkr Not 2006 2005

dEN lÖpaNdE VERKSaMhETEN
Rörelseresultat -50,7 -54,4
Avskrivningar som belastat resultatet 2,1 1,0
ej kassaflödespåverkande resultatposter 1,8 -2,7
Kassapåverkande finansnetto 29 107,4 88,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 60,6 32,5

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -0,7 7,5
Förändring av rörelseskulder 8,7 4,8

Summa rörelsekapitalförändring 8,0 12,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 68,6 44,8

iNVESTERiNgSVERKSaMhETEN
Investeringar i immateriella tillgångar 13 -7,8 -0,7
Investeringar i inventarier 14 -0,8 -0,7
Investeringar i aktier i koncernföretag 15 -19,4 -159,0
Försäljning av långfristiga värdepappers-
innehav – 3,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -28,0 -156,9

FiNaNSiERiNgSVERKSaMhETEN
Förändring av räntebärande fordringar 29,6 -133,0
Förändring av räntebärande skulder -48,1 334,2
nyemission 44,9 5,7
utdelning till aktieägare -70,5 -98,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -44,1 108,4

Årets kassaflöde -3,5 -3,7

Likvida medel vid årets början 6,2 9,9
likvida medel vid årets slut 2,7 6,2

Moderbolagets kassaflödesanalys
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Noter
Belopp i Mkr om inte annat anges

Not 1 Allmän information

Gunnebokoncernen tillverkar och säljer högsäkerhetslösningar som omfat-
tar säker kontanthantering, passagekontrollsystem, intrångsskydd, inbrotts-
och brandskydd med primärt fokus på kundgrupperna Bank, Detaljhandel
och Industrier/anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd.

Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat och med säte i Göteborg i
Sverige, organisationsnummer 556438-2629. Adressen till huvudkontoret
är Box 5181, SE 402 26 Göteborg. Moderbolaget är noterat på den Nordiska
börsen.

Denna koncernredovisning har den 8 februari 2007 godkänts av styrel-
sen för offentliggörande.

Resultat- och balansräkningar blir föremål för fastställelse på årsstäm-
man den 28 mars 2007.

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Grunder för rapporternas upprättande
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
från och med den 1 januari 2005 tillämpar Gunnebo de nya internationella
redovisningsstandarderna – International Financial Reporting Standards
(IFRS), såsom de antagits av EU.

Till och med 2004 tillämpade Gunnebo Redovisningsrådets rekom-
mendationer. Gunnebo har i denna årsredovisning räknat om historisk
information från den 1 januari 2004.

En omklassificering har under 2006 skett utav vissa administrations-
kostnader som numera redovisas som sålda varors kostnad. Jämförelsetalen
för tidigare år har justerats.

Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovis-
ningslagen och Redovisningsrådets RR32.

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärde-
metoden förutom vad beträffar omvärderingar av byggnader och mark,
finansiella tillgångar som kan säljas samt finansiella tillgångar och skulder
(inklusive derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver använd-
ning av en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs
att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets
redovisningsprinciper. De områden som innefattar uppskattningar och
bedömningar som är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges
i not 4.

Införande av nya redovisningsprinciper
Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2006 har ett
flertal standarder och tolkningar publicerats vilka ännu inte trätt ikraft.
Nedan följer en preliminär bedömning av den påverkan som införandet av
dessa standarder och uttalanden kan få på Gunnebos finansiella rapporter:

IAS 1 tillägg - Utformning av finansiella rapporter - Upplysningar om
kapital: Tillägget trädde i kraft den 1 januari 2007. Detta tillägg bedöms i
dagsläget innebära utökade tilläggsupplysningar avseende bl.a. definition
av kapital, kapitalstruktur och policys för hantering av kapital.

IFRS 7 Finansiella instrument - Upplysningar: Standarden trädde i kraft
den 1 januari 2007. För koncernen bedöms denna standard innebära att
ytterligare tilläggsupplysningar måste lämnas men det får ingen påverkan
på redovisat resultat eller ställning.

IFRS 8 Operativa segment*: Standarden trädde i kraft den 1 januari 2009
och gäller för räkenskapsår som påbörjas fr.o.m detta datum. Standarden
behandlar indelningen av företagets verksamhet i olika segment. Enligt
standarden skall företaget ta utgångspunkt i den interna rapporteringens
struktur och bestämma rapporteringsbara segment efter denna struktur.

IFRIC 7 Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29 - Redo-
visning i höginflationsländer: Tolkningsuttalandet trädde i kraft den
1 mars 2006 och gäller för räkenskapsår som påbörjas efter den 1 mars
2006. Koncernen har för närvarande inte verksamhet i några länder där
övergång till höginflationsredovisning är aktuell.

IFRIC 8 Tillämpningsområde för IFRS 2: Tolkningsuttalandet trädde i kraft
den 1 maj 2006 och gäller för räkenskapsår som påbörjas efter den 1 maj
2006. Enligt IFRIC 8 omfattar reglerna i IFRS 2 varor och tjänster som erhålls
i utbyte mot eget kapitalinstrument även om dessa varor eller tjänster, helt
eller delvis, inte specifikt kan identifieras. Detta uttalande är inte tillämpligt

för koncernen då denna typ av transaktioner inte förekommer.
IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat: Tolkningsuttalandet trädde

ikraft den 1 juni 2006 och gäller för räkenskapsår som påbörjas efter den
1 juni 2006. Uttalandet utgör ett förtydligande av IAS 39 avseende inbäd-
dade derivat, främst vad gäller ändrad bedömning av inbäddade derivat till
följd av att marknadsförutsättningar ändras. Detta uttalande förväntas inte
ha någon inverkan på koncernens räkenskaper.

IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar*: Tolkningsuttalandet
trädde i kraft den 1 november 2006 och gäller för räkenskapsår som börjar
efter detta datum. I tolkningen slås fast att nedskrivning i en tidigare
delårsrapport inte kan återföras i en följande rapport för del- eller helår.
Koncernen kommer att tillämpa IFRIC 10 från och med den 1 januari 2007
men detta förväntas inte ha någon inverkan på koncernens räkenskaper.

IFRIC 11 IFRS 2 Återköp av egna aktier och transaktioner mellan
koncernbolag*: Tolkningsuttalandet trädde i kraft den 1 mars 2007 och
gäller för räkenskapsår som påbörjas efter detta datum. Tolkningen klargör
hanteringen avseende klassificeringen av aktierelaterade ersättningar där
bolaget återköper aktier för att reglera sitt åtagande samt redovisningen av
optionsprogram i dotterbolag som tillämpar IFRS. Koncernen kommer att
tillämpa IFRIC 11 från och med den 1 januari 2008 men detta förväntas inte
ha någon inverkan på koncernens räkenskaper.

IFRIC 12 Servicekoncessionsarrangemang*: Tolkningsuttalandet träder
i kraft den 1 januari 2008 och gäller för räkenskapsår som påbörjas efter
detta datum. Utlåtandet behandlar de arrangemang där ett privat företag
skall uppföra en infrastruktur för att tillhandahålla offentlig service för en
specifik tidsperiod. Koncernen kommer att tillämpa IFRIC 12 från och med
den 1 januari 2008 men detta förväntas inte ha någon inverkan på koncer-
nens räkenskaper.

* Dessa standarder/tolkningar är ej antagna av EU vid denna tidpunkt.

Koncernredovisning
Koncernens redovisning omfattar Gunnebo AB och de företag där bolaget
direkt eller indirekt äger aktier sommotsvarar mer än 50 procent av
rösterna eller där bolaget på annat sätt har ett bestämmande inflytande.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta inne-
bär att koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och
den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvstid-
punkten. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet på aktier i dotterföretag och
det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten på de tillgångar och skulder som
förvärvats har redovisats som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger
verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, redovisas
mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vin-
ster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras.

Redovisning av intresseföretag
Som intresseföretag redovisas de företag som inte är dotterbolag men där
Gunnebo äger minst 20 procent av rösterna eller där bolaget på annat sätt
har ett betydande inflytande. Aktieinnehav i intresseföretag har redovisats
enligt kapitalandelsmetoden. Detta innebär att i koncernens balansräk-
ning, under rubriken finansiella anläggningstillgångar, redovisas anskaff-
ningskostnaden för aktierna ökad eller minskad med koncernens andel av
intresseföretagens resultat, med avdrag för erhållen utdelning. I resultat-
räkningen redovisas resultatandelar i intresseföretag på två nivåer:

n Andelar i resultat före skatt ingår i koncernens rörelseresultat
n Andelar i intresseföretagens skatter redovisas i koncernens skattekostnad

Omräkning av utländsk valuta
a) Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i
koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö
där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta).
I koncernredovisningen används SEK, som är moderbolagets funktionella
valuta och rapportvaluta.
b) Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt
de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och
-förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid
omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balans-
dagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Undantag är då transaktionerna
utgör säkringar som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflö-
den eller av nettoinvesteringar, då vinster/förluster redovisas i eget kapital.

Omräkningsdifferenser för icke-monetära poster, såsom aktier som
värderas till verkligt värde via resultaträkningen, redovisas som en del av
verkligt värde vinst/-förlust. Omräkningsdifferenser för icke-monetära
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poster, såsom aktier som klassificeras som finansiella tillgångar som kan
säljas, förs till fond för verkligt värde i eget kapital.
c) Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget har
en höginflationsvaluta), som har en annan funktionell valuta än rapport-
valutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande:
(i) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas
till balansdagskurs,
(ii) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräk-
nas till genomsnittlig valutakurs (såvida inte denna genomsnittliga kurs
inte är en rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de kur-
ser som gäller på transaktionsdagen, i vilket fall intäkter och kostnader
omräknas per transaktionsdagen),
(iii) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del
av eget kapital.

Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till
följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter och av
upplåning och andra valutainstrument som identifierats som säkringar
av sådana investeringar, till eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverk-
samhet redovisas sådana kursdifferenser i resultaträkningen som en del
av realisationsvinsten/-förlusten.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid för-
värv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos
denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

Prissättning mellan koncernföretag
Prissättningen på leveranser av varor och tjänster mellan företag i kon-
cernen sker till marknadsmässiga villkor.

Transaktioner med närstående
Transaktioner med närstående sker till marknadsmässiga villkor.

Derivatinstrument
Från och med 1 januari 2005 tillämpas den nya redovisningsstandarden
IAS 39, Finansiella instrument; redovisning och värdering avseende
finansiella instrument.

Detta innebär att alla derivatinstrument redovisas i balansräkningen
till verkligt värde. Värdeförändringar avseende derivatinstrument
redovisas i resultaträkningen förutom i de fall då derivatinstrumentet
är ett säkringsinstrument i en kassaflödessäkring eller i en säkring av
nettoinvesteringar i utländska bolag. I dessa fall kommer den effektiva
delen av värdeförändringen avseende derivatinstrumentet att redovisas
i eget kapital fram till den tidpunkt då den säkrade transaktionen påver-
kar resultatet.

För de derivatinstrument som avser säkring av verkligt värde kommer
värdeförändringar från såväl derivatinstrument som det säkrade före-
målet, hänförliga till den säkrade risken att redovisas i resultaträkningen
och där neutralisera varandra.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsälj-
ningsvärde enligt först-in, först-ut principen (FIFU). I varulagrets värde in-
går en därtill hänförlig andel av indirekta kostnader. Varulager redovisas
netto efter erforderligt avdrag för inkurans och internvinster.

Kundfordringar
Reservering för osäkra kundfordringar görs när det är sannolikt att
koncernen inte kommer att kunna erhålla belopp som är förfallna enligt
fordringarnas ursprungliga villkor. Reserveringens storlek utgörs av skill-
naden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda
framtida kassaflöden, diskonterade med effektiv ränta. Det reserverade
beloppet redovisas i resultaträkningen.

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga
placeringar med förfallodag inom tre månader samt checkräknings-
kredit. Utnyttjad checkräkningskredit redovisas som upplåning bland
Kortfristiga skulder.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhål-
las avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års skatt, föränd-
ringar i uppskjuten skatt samt andel i intresseföretags skatter. Värdering
av samtliga skatteskulder och skattefordringar sker till nominella belopp
och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller
som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed
sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas på skillnaden mellan det skattemässiga värdet
och det redovisade värdet av tillgångar och skulder, s.k. temporära skillna-
der, samt även på skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjuten skatt be-
räknas också på orealiserat resultat på lån och terminskontrakt upptagna
för att kurssäkra de utländska dotterbolagens nettotillgångar, s.k. equity
hedge. Förändringen av posten redovisas direkt mot eget kapital. Upp-
skjutna skattefordringar som hänför sig till underskottsavdrag redovisas
endast om det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot överskott vid
framtida beskattning. Någon uppskjuten skattefordran har inte redovisats
vid förlust de senaste två åren.

Pensionsförpliktelser
IAS 19 tillämpas vid redovisning av pensioner, sjukvårdsförmåner och
andra ersättningar till anställda efter avslutad tjänstgöring.

I rekommendationen görs åtskillnad mellan avgiftsbestämda och
förmånsbestämda pensionsplaner. Avgiftsbestämda pensionsplaner
definieras som planer där företaget betalar fastställda avgifter till en tredje
part och några förpliktelser för företaget finns inte efter det att premierna
är inbetalda. Sådana planer redovisas som kostnad när premieinbetalning
sker. Övriga planer är förmånsbestämda planer där förpliktelserna kvarstår
inom Gunnebokoncernen. Dessa förpliktelser och kostnader avseende
tjänstgöring under innevarande period beräknas aktuariellt med tillämp-
ning av den s.k. ”Projected unit credit method”. Externa aktuarier används
för dessa beräkningar. De aktuariella 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.

Koncernens förmånsbestämda planer är antingen ofonderade eller
externt fonderade. För de planer som är ofonderade, betalas förmåner
genom att använda det bolags tillgångar som har ingått planen. Avsätt-
ningar i balansräkningen utgörs av nuvärdet av de förmånsbestämda
förpliktelserna justerade för oredovisade aktuariella vinster och förluster
samt oredovisade kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder.

För de planer som är fonderade avskiljs planernas förvaltningstill-
gångar från koncernens tillgångar i externt förvaltade fonder. Skuld eller
tillgång som redovisas i balansräkningen, som hänför sig till fonderade
planer, representerar det belopp varmedmarknadsvärdet på förvaltnings-
tillgångar över- eller understiger de förmånsbestämda förpliktelsernas
nuvärde, justerat för oredovisade aktuariella vinster eller förluster samt
kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder. Emellertid
redovisas en nettotillgång endast i den utsträckning den representerar
framtida ekonomiska fördelar som är möjliga för koncernen att utnyttja,
till exempel i form av reducerade framtida avgifter eller återbetalning av i
planen ansamlade medel. När sådana överskott inte är möjliga att utnyttja
redovisas de ej, utan upplyses om i not.

Aktuariella vinster eller förluster uppkommer huvudsakligen vid för-
ändringar av aktuariella antaganden samt vid skillnad mellan aktuariella
antaganden och faktiska utfall. Den del av de ackumulerade belopp som
överstiger 10 procent av det största av förpliktelsernas nuvärde och förvalt-
ningstillgångarnas marknadsvärde, vid föregående års utgång, redovisas i
resultatet över den förväntade genomsnittliga återstående tjänstgörings-
tiden för de anställda som omfattas av planen. För alla förmånsbestämda
planer består den aktuariella kostnaden, som belastar resultatet, av
kostnad avseende tjänstgöring under innevarande period, räntekostnad,
förväntad avkastning på förvaltningstillgångar (bara fonderade planer),
kostnad avseende tjänstgöring under tidigare perioder samt eventuell
amortering av aktuariella vinster eller förluster. Kostnaden för tjänstgöring
under tidigare perioder som avser förändrade pensionsvillkor realiseras när
dessa förbättringar blivit oantastbara eller amorteras under perioden fram
tills detta sker.

Ovan nämnda redovisningsprincip för förmånsbestämda planer till-
lämpas bara i koncernredovisningen. Moderbolaget och dotterföretag
fortsätter att använda en lokal beräkning för pensionsavsättningar samt
pensionskostnader i sina årsredovisningar.

En del av ITP-planerna i Sverige finansieras genom försäkringspremier
till Alecta/Collectum. Detta arrangemang utgör en förmånsbestämd plan
som omfattar flera arbetsgivare. Alecta kan i nuläget inte tillhandahålla
den information som krävs för att redovisa planen som en förmånsbe-
stämd plan. Som en konsekvens härav redovisas ITP-planer försäkrade hos
Alecta som avgiftsbestämda planer.

Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transak-
tionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffnings-
värde.
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Avsättningar
Skulder som är ovissa med avseende på belopp eller den tidpunkt då de
kommer att regleras redovisas som avsättningar.

Avsättningar för omstruktureringskostnader och rättsliga krav redovisas
när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse till följd av
tidigare händelser, när det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs
för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har beräknats på
ett tillförlitligt sätt. Avsättningar för omstrukturering innefattar kostnader
för uppsägning av leasingavtal och avgångsersättningar.

Avsättningar för garantikostnader baseras på tidigare års garantikost-
nader.

Redovisning av intäkter
Intäkter från försäljning av varor och tjänster redovisas när överenskom-
melse med kund föreligger och leverans har skett eller tjänster har utförts
samt när alla väsentliga risker övergått till kunden. Försäljningen redovisas
netto efter mervärdesskatt, rabatter och returer.

I koncernen elimineras koncernintern försäljning. Vad avser större och
längre pågående arbeten för annans räkning tillämpas successiv vinstav-
räkning. Färdigställandegraden bestäms genom att nedlagda kostnader på
balansdagen jämförs med beräknade totala kostnader.

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter inkluderar huvudsakligen royaltyintäkter, hyresin-
täkter, vinst vid försäljning av anläggningstillgångar samt kursvinster på
fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Övriga rörelseintäkter redovisas när överenskommelse med kund förelig-
ger och när tjänster har utförts samt när alla väsentliga risker har övergått
till kunden.

Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader består av jämförelsestörande poster samt kursför-
luster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Jämförelsestörande poster
Under denna rubrik redovisas händelser och transaktioner vilkas resultat-
effekter är viktiga att uppmärksamma när periodens resultat jämförs med
andra perioder avseende:

n Realisationsvinster och -förluster från avyttringar av verksamheter
n Stängning eller väsentlig reducering av verksamheter
n Omstruktureringar som innebär åtgärdsplaner i syfte att omforma en

verksamhet
n Väsentliga nedskrivningar
n Övriga väsentliga ej återkommande kostnader eller intäkter

Produktutvecklingskostnader
Utgifter avseende utvecklingsprojekt balanseras som immateriella till-
gångar i den omfattning som dessa utgifter förväntas generera framtida
ekonomiska fördelar. Övriga utvecklingsutgifter kostnadsförs i takt med att
de uppkommer och ingår i kostnad för sålda varor i resultaträkningen.
Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts balanseras inte som
tillgång i senare perioder.

Utvecklingskostnader som balanserats skrivs normalt av linjärt över den
period som de förväntade fördelarna beräknas komma företaget tillgodo
och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. Den aktiverade
utvecklingskostnaden för SafePay skrivs av enligt den produktionsbaserade
metoden, baserat på en förväntad försäljning under en femårsperiod.

Förvärvade programvaror
Utgifter för programvaror som utvecklats eller på ett omfattande sätt
anpassats för koncernens räkning, balanseras som immateriella tillgångar
om de har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostna-
derna. Övriga programvaror av standardkaraktär kostnadsförs. Balanserade
utgifter för förvärvade programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med avskrivningar.

I anskaffningsvärdet ingår kostnader som är direkt hänförbara till
tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet
med syftet med anskaffningen. Utgifter för förbättringar av tillgångens
prestanda ökar tillgångens redovisade värde om investeringen beräknas ge-
nerera ekonomiska fördelar. Utgifter för reparation och underhåll redovisas
som kostnader.

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan har grundats på anläggningarnas ursprungliga an-
skaffningsvärde och skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningstider tillämpas:

n Fordon 5 år
n Datorer 3-5 år
n Övriga maskiner och inventarier 5-15 år
n Byggnader och markanläggningar 20-50 år
n Övriga immateriella anläggningstillgångar 3-5 år

Ingen avskrivning sker av goodwill utan en prövning av nedskrivningsbehov
sker årligen samt då indikationer på nedskrivningsbehov föreligger.

Nedskrivningar
Tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas
årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs
av bedömsmed avseende på värdeminskning närhelst händelser eller
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet inte är åter-
vinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är
det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader
och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov, grupperas till-
gångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter).

Leasing
När leasingavtal innebär att koncernen, som leasingtagare, i allt väsentligt
åtnjuter de ekonomiska förmånerna och bär de ekonomiska riskerna som är
hänförliga till leasingobjektet (s.k. finansiell leasing) redovisas objektet som
en anläggningstillgång i koncernbalansräkningen. Motsvarande förpliktelse
att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld. Koncernen har
ingått vissa finansiella leasingavtal avseende tjänstebilar, kopieringsmaski-
ner medmera som av väsentlighetsskäl redovisats som operationell leasing.

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet
behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar
som görs under leasingperioden (efter avdrag för eventuella incitament från
leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Lånekostnader
Lånekostnader i form av räntor belastar resultatet löpande när de uppstår.
Uppläggningskostnader i samband med upptagande av långfristiga lån
periodiseras över låneavtalets löptid.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner sommedför in- eller
utbetalningar. För utländska dotterbolag redovisas samtliga transaktioner
omräknade till årets medelkurs. Förvärv eller försäljning av dotterbolag in-
kluderas netto under investeringsverksamheten och påverkar ej kassaflödet
i rörelsen.

Likvida medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden.

Personaloptioner
Eventuella sociala kostnader för koncernens optionsprogrammöts vid
optionens utnyttjande i resultaträkningen av motsvarande vinster avseende
det säkringsavtal som ingåtts med kreditinstitut. I balansräkningen redo-
visas en upplupen kostnad avseende sociala avgifter och en motsvarande
upplupen intäkt.

Avvecklad verksamhet
I juni 2005 delades Gunnebo Industrier AB ut till Gunnebos aktieägare.
Gunnebo Industrier AB redovisas i denna årsredovisning som avvecklad
verksamhet. I avvecklad verksamhet ingår även koncernmässiga övervärden
och elimineringar hänförliga till utdelad verksamhet.

Rapportering per segment
Rörelsegrenar innehåller produkter eller tjänster som är föremål för risker
och avkastning som skiljer sig från andra rörelsegrenars. Geografiska mark-
nader tillhandahåller produkter eller tjänster inom en speciell ekonomisk
miljö som är föremål för risker och avkastning som skiljer sig från de risker
och den avkastning som gäller för enheter som är verksamma i andra
ekonomiska miljöer. I koncernen klassificeras rörelsegrenar som primära
segment och geografiska områden som sekundära. Från och med den
1 januari 2006 utgör koncernens affärsenheter koncernens rörelsegrenar
och primära segment.
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Not 3 Finansiell riskhantering och finansiella instrument

Finansiell Riskhantering
Den finansiella verksamheten bedrivs i enlighet med en av styrelsen fast-
ställd finanspolicy som reglerar hur de finansiella riskerna skall hanteras och
inom vilka ramar internbanken samt dotterbolagen får agera.

Mål & policy för riskhantering
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att finansieringen av koncernens kapi-
talbehov samt refinansieringen av utestående lån försvåras eller fördyras.
För att begränsa finansieringsrisken skall enligt finanspolicyn koncernens
sammanlagda utestående lånevolym vid var tidpunkt täckas av långfristiga
kreditlöften omminst tolv månader.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken för en resultat- och kassaflödespåverkan vid en
varaktig förändring av marknadsräntan. Resultatkänsligheten kan dock kort-
siktigt begränsas genom vald ränteförfallostruktur. Koncernens genomsnitt-
liga räntebindningstid på lån skall enligt finanspolicyn vara inom intervallet
4 till 12 månader.

Likviditet
Med likviditetsrisk avses risken att inte ha tillgång till likvida medel eller
outnyttjade krediter för att fullgöra sina betalningsförpliktelser. Enligt
finanspolicyn skall likvida medel och outnyttjade kreditlöften alltid uppgå till
minst 350 Mkr.

Likviditeten i koncernen skall placeras hos Gunnebo Treasury SA eller i
lokala koncernkonton (”cash pools”). Gunnebo har genom ”cash pools” en
centraliserad likviditetshantering på landsnivå, inom de större europeiska
verksamhetsländerna. Genom dessa ”cash pools” matchas överskott och
underskott i de lokala dotterbolagen för respektive land och valuta. Eftersom
koncernen är nettolåntagare skall överskottslikviditet användas för att amor-
tera externa skulder.

Valutarisk
Gunnebos 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. I syfte att hantera dessa effekter säkrar koncernen valutaris-
kerna inom ramen för finanspolicyn.

Transaktionsexponering
Gunnebo har exportintäkter och importkostnader i ett flertal valutor,
koncernen blir därmed exponerad för valutafluktuationer. Denna valutarisk
benämns transaktionsexponering och påverkar koncernens rörelseresultat.
Enligt finanspolicyn skall 70 - 100 procent av koncernens sammanlagda
prognostiserade nettoflöde i olika valutor för de kommande tolv månaderna
kurssäkras. Gunnebo Treasury SA svarar för att sammanställa koncernens
nettoposition och kurssäkra denna.

Omräkningsexponering (nettoinvesteringar)
De utländska dotterbolagens nettotillgångar utgör en investering i utländsk
valuta som vid konsolideringen ger upphov till en omräkningsdifferens. För
att begränsa de negativa effekterna av omräkningsdifferenser på koncernens
egna kapital sker säkring genom lån och valutaderivatkontrakt. Säkring av
koncernens nettoinvesteringar sker huvudsakligen i moderbolaget Gunnebo
AB. Enligt finanspolicyn skall kurssäkring vid var tid vara inom intervallet
60 - 100 procent av koncernens sammanlagda omräkningsexponering inbe-
räknat skatteffekt.

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 säkras inte.

Kreditrisk
Finansiell kreditrisk
Den finansiella riskhanteringen medför en exponering för kreditrisker. Expo-
neringen uppstår vid dels placering av överskottslikviditet och dels genom
de fordringar på banker som uppstår via derivatinstrument. Gunnebos
finanspolicy innehåller en särskild förteckning över tillåtna motparter samt
maximal kreditexponering mot respektive godkänd motpart. Gunnebo har
ingått ramavtal om nettning (ISDA) medmerparten av sina motparter för
transaktioner i derivatinstrument.

Kassalikviditet skall i första hand användas att reducera utestående
skulder, vilket begränsar volymen av utestående överskottslikviditet.

Kundkreditrisk
Gunnebo har upprättat en kreditpolicy för hur kundkrediterna skall hante-
ras, vilket bland annat omfattar beslutsnivåer för beviljande av kreditlimiter.
Respektive dotterbolag ansvarar för kontroll och styrning av kreditrisk mot
kund inom givna limiter. De regler som gäller för den lokala kreditgivningen
skall finnas dokumenterade i en lokal kreditpolicy som reglerar kreditlimiter,
betalningsvillkor och kravrutiner.

Mot bakgrund av den diversifierade försäljningen, framförallt geogra-
fiskt finns ingen väsentlig koncentration av kreditrisker mot kunder.

Finansiella Instrument – Riskhantering under året
Räntebärande skulder
Gunnebo har kreditlöften om sammanlagt 2 953 Mkr. Därav var 1 555
Mkr utnyttjat vid årets slut. Med hänsyn till gällande villkor i låneavtalen
avseende skuldsättningsgrad uppgår det tillgängliga kreditutrymmet till
drygt 1 000 Mkr vid årets slut. Dessutom finns enligt låneavtalen villkor om
räntetäckningsgrad som något förenklat innebär att rörelseresultat före
jämförelsestörande poster skall överstiga räntekostnader enligt speciell
definition med en multipel om lägst 2,0. Vid årets slut uppgick räntetäck-
ningsgraden till 2,4. Den genomsnittliga löptiden för avtalade kreditlöften
var 3,3 år och garanterar Gunnebo lån till en viss bestämdmarginal under
avtalens löptid. De långfristiga kreditlöftena består huvudsakligen av ett
syndikerat låneavtal om 200MEURmed löptid till 2010, samt två bilaterala
låneavtal om 300 respektive 200 Mkr med löptid till 2008 respektive 2010,
samt ett legalt efterställt förlagslån om 300Mkr med löptid till och med
2011. Därutöver har koncernen ca 350 Mkr i huvudsakligen kortfristiga
kreditlöften samt extern lokal finansiering hos övriga dotterbolag. Lån hos
övriga dotterbolag utgörs främst av lån i länder där regleringar eller skatter
gör central finansiering omöjlig eller oekonomisk.

Låneförfallostruktur
Mkr Kreditlöfte Varav utnyttjat Andel

2007 316 70 5%

2008 303 303 19%

2009 9 9 1%

2010 2 010 858 55%

2011 315 315 20%

Totalt 2 953 1 555 100%

Den genomsnittliga räntebindningstiden var vid årets slut elva månader
(tio) och den genomsnittliga räntan i låneportföljen var vid samma tidpunkt
4,4 procent (3,5).

Valutarisker
Valutakurseffekter under året har endast marginellt påverkat resultatet
efter finansiella poster (föregående år +5 Mkr).

Transaktionsexponering
Det prognostiserade kommersiella valutaflödet efter nettoberäkningar av
motriktade flöden i samma valutor uppgår till 370 Mkr på årsbasis. Kurs-
säkringen av detta uppgick till 76 procent på balansdagen (85) .Terminskon-
trakt som har förfallit under året har påverkat resultatet positivt med 5 Mkr
(-3) jämfört med om valutaflödena växlats till gällande avistakurs vid varje
tillfälle. Totalt utestående terminssäkringar vid årets slut uppgick nominellt
till 282 Mkr, 100 procent av terminssäkringarna är effektiva och redovisas
till ett verkligt värde om 5,3 Mkr i eget kapital. Samtliga utestående kon-
trakt förfaller under 2007 och redovisas över resultaträkningen i samband
med förfall.

Omräkningsexponering
De utländska nettotillgångarna uppgick till 2 907 Mkr (3 090) per den 31
december 2006. Koncernen värdesäkrar stor del av dessa tillgångar genom
lån och terminskontrakt i motsvarande valutor. Vid årsskiftet var 2 534 Mkr
(2 774) eller 87 procent (90) kurssäkrade. Vid värdesäkring beaktas även
skatteeffekt.
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Redovisning av derivatinstrument och säkringsåtgärder
Derivatinstrument redovisas i balansräkningen per kontraktsdagen och
värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande omvärderingar.
Metoden för att redovisa den vinst eller förlust som uppkommer vid omvär-
dering beror på om derivatet identifieras som ett säkringsinstrument, och
om så är fallet, karaktären hos den post som säkrats. Koncernen identifierar
vissa derivat som antingen: (1) en säkring av verkligt värde av en identifie-
rad tillgång eller skuld eller ett bindande åtagande (verkligt värde säkring);
(2) en säkring av en mycket sannolik prognostiserad transaktion (kassaflö-
dessäkring); eller (3) en säkring av en nettoinvestering i en utlandsverksam-
het.

Då transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkringsin-
strumentet och den säkrade posten, liksom även målet för riskhanteringen
och strategin för att vidta olika säkringsåtgärder. Koncernen dokumenterar
dels vid säkringens början och därefter löpande huruvida de derivatinstru-
ment som används i säkringstransaktioner är effektiva när det gäller att
utjämna förändringar i verkligt värde eller kassaflöde för säkrade poster.

Upplysning om verkligt värde för olika derivatinstrument som används
för säkringssyften återfinns i sammanställning derivatinstrument nedan.

Säkring av verkligt värde
Förändringar i verkligt värde på derivat som identifierats som säkring av
verkligt värde , och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning, redo-
visas i resultaträkningen tillsammans med förändringar i verkligt värde på
den tillgång eller skuld som gett upphov till den säkrade risken.

Kassaflödessäkring
Den effektiva delen av förändringar i verkligt värde på derivatinstrument
som identifierats som kassaflödessäkring och som uppfyller villkoren för
säkringsredovisning, redovisas i eget kapital. Den vinst eller förlust som
hänför sig till den ineffektiva delen redovisas omedelbart i resultaträk-
ningen.

Ackumulerade belopp i eget kapital återförs till resultaträkningen i de
perioder då den säkrade posten påverkar resultatet (t.ex. när den prognosti-
serade försäljningen som är säkrad äger rum).

När ett säkringsinstrument löper ut eller säljs eller när säkringen inte
längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning och ackumulerade vinster
eller förluster avseende säkringen finns i eget kapital, kvarstår dessa vinster
/ förluster i eget kapital och resultatförs samtidigt som den prognostiserade
transaktionen slutligen redovisas i resultaträkningen. När en prognostiserad
transaktion inte längre förväntas ske, överförs den ackumulerade vinst eller
förlust som redovisats i eget kapital omedelbart till resultaträkningen.

Säkring av nettoinvestering
Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter redovisas på liknande
sätt som kassaflödessäkringar. Vinster eller förluster avseende säkringsin-
strument som hänför sig till den effektiva delen av säkringen redovisas i
eget kapital, vinster eller förluster som hänför sig till den ineffektiva delen
redovisas omedelbart i resultaträkningen. Ackumulerade vinster och för-
luster i eget kapital redovisas i resultaträkningen när utlandsverksamheten
avyttras.

Derivat som inte uppfyller villkoren för säkringsredovisning
Vissa derivatinstrument uppfyller inte villkoren för säkringsredovisning. För-
ändringar i verkligt värde för sådana derivatinstrument som inte uppfyller
villkoren för säkringsredovisning redovisas omedelbart i resultaträkningen.

Beräkning av verkligt värde
Verkligt värde för ränteswapavtal fastställs som nuvärdet av bedömda fram-
tida kassaflöden. Verkligt värde för valutaterminskontrakt fastställs genom
användning av marknadspriser för valutaterminer på balansdagen.

Nominellt värde minskat med eventuella bedömda krediteringar, för
kundfordringar och leverantörsskulder förutsätts motsvara deras verkliga
värden. Verkligt värde på finansiella skulder beräknas för upplysning i not
24, genom att diskontera det framtida kontrakterade kassaflödet till den
aktuella marknadsränta som är tillgänglig för koncernen för liknande finan-
siella instrument.

Derivatinstrument
Koncernen 2006-12-31 2005-12-31

Verkligt värde Verkligt värde
Mkr Pos. Neg. Totalt Pos. Neg. Totalt
Ränteswapavtal
- kassaflödessäkring 4,1 – 4,1 2,4 -0,1 2,3
Ränteswapavtal
- verkligt värde säkring – -6,2 -6,2 – -1,3 -1,3
Valutaterminskontrakt
- kassaflödessäkringar 4,7 -0,2 4,5 1,2 -4,0 -2,8
Valutaterminskontrakt
- säkring av netto-
investering i utlandet 51,7 -0,3 51,4 3,1 -27,0 -23,9

Valutaterminskontrakt
- ej säkringsredovisade 15,1 -0,8 14,3 4,0 -9,3 -5,3
Totalt 75,6 -7,5 68,1 10,7 -41,7 -31,0

Ränteswapavtal 2006 2005
Nominella belopp
Löptid mindre än 1 år 90 283
Löptid 1-2 år 100 94
Löptid 2-5 år 390 300
Ränteswapavtal totalt 580 677

Valutaterminskontrakt* 3 110 3 323

Totalt 3 690 4 000

* Bruttobelopp beräknat på framtida terminskurs.

Tabellerna inkluderar endast externa derivat. Verkligt värde inkluderar upp-
lupna terminspåslag/avdrag vilka betraktas som ränta och redovisas över
resultaträkningen.

Valutaterminskontrakt - transaktionexponering
Samtliga utestående valutaterminskontrakt avseende kassaflödessäkringar
förfaller under 2007 och redovisas över resultaträkningen i samband med
förfall.

Ränteswappar
Det nominella värdet för utestående ränteswapavtal avseende kassaflö-
dessäkring uppgick per 31 december 2006 till 380 Mkr och ränteswapavtal
hänförligt till verkligt värde säkring uppgick till 200 Mkr.

Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar
för redovisningsändamål

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på
historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Koncernen gör
uppskattningar och antaganden om framtiden för bland annat aktive-
rade produktutvecklingskostnader, garantiåtaganden, tvister, uppskjutna
skattefordringar, avsättningar för pensioner och strukturkostnader. De
uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kom-
mer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Det
finns dock inga enskilda uppskattningar och bedömningar, som innebär en
idag känd betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för
tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår.

Koncernen prövar även varje år om något nedskrivningsbehov föreligger
för goodwill. Återvinningsvärdena för kassagenererande enheter har fast-
ställts genom beräknande av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste
vissa uppskattningar göras (not 13).

Om den uppskattade diskonteringsräntan efter skatt, en så kalladWACC
ränta, hade varit 1 procent högre än den antagna räntan på 7 procent, hade
det inte inneburit någon nedskrivning av det redovisade värdet på goodwill.
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Not 5 Rapportering per segment

Primära segment – rörelsegrenar
Ofördelade poster

Räkenskapsåret 2006 Bank Detaljhandel Områdesskydd Säker Förvaring och elimineringar Summa
Intäkter
Extern försäljning 2 282 714 2 736 995 – 6 727
Intern försäljning – – – – – –
Summa intäkter 2 282 714 2 736 995 – 6 727

Rörelseresultat
Resultat per rörelsegren 175 -20 31 88 -58 216
Jämförelsestörande poster – – – – -243 -243
Summa rörelseresultat 175 -20 31 88 -301 -27

Sysselsatt kapital
Tillgångar per rörelsegren 1 231 495 1 789 738 434 4 687
Skulder per rörelsegren -340 -226 -752 -230 -213 -1 761
Summa sysselsatt kapital 891 269 1 037 508 221 2 926

Övriga upplysningar
Investeringar 28 12 42 20 8 110
Avskrivningar 35 20 56 22 3 136
Operativt kassaflöde 173 -31 3 105 -54 196

Ofördelade poster
Räkenskapsåret 2005 Bank Detaljhandel Områdesskydd Säker Förvaring och elimineringar Summa
Intäkter
Extern försäljning 2 171 667 2 702 937 – 6 477
Intern försäljning – – – – – –
Summa intäkter 2 171 667 2 702 937 – 6 477

Rörelseresultat
Resultat per rörelsegren 179 21 108 67 -67 308
Jämförelsestörande poster – – – – -205 -205
Summa rörelseresultat 179 21 108 67 -272 103

Sysselsatt kapital
Tillgångar per rörelsegren 1 306 521 1 874 769 363 4 833
Skulder per rörelsegren -333 -235 -764 -195 -148 -1 675
Summa sysselsatt kapital 973 286 1 110 574 215 3 158

Övriga upplysningar
Investeringar 30 13 80 16 2 141
Avskrivningar 33 15 60 25 1 134
Operativt kassaflöde 229 7 118 30 -59 325

Sekundära segment – geografiska områden
Försäljning Tillgångar Investeringar

2006 2005 2006 2005 2006 2005
Europa 5 757 5 585 4 244 4 286 100 134
Nordamerika 222 208 153 207 3 –
Asien 455 452 217 276 6 7
Afrika 184 132 52 37 1 –
Australien 78 71 21 27 – –
Sydamerika 31 29 – – – –
Summa 6 727 6 477 4 687 4 833 110 141

Försäljningssiffrorna baseras på det land där kunden finns. Tillgångar och investeringar rapporteras där tillgången finns.
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Not 6 Övriga rörelseintäkter
Koncernen

2006 2005
Realisationsvinster fastighetsförsäljningar 66,6 –
Övriga realisationsvinster 5,8 3,2
Kursdifferenser – 2,7
Övriga rörelseintäkter 14,7 12,0
Summa 87,1 17,9

Not 7 Övriga rörelsekostnader
Koncernen

2006 2005
Jämförelsestörande poster -309,1 -205,1
Kursdifferenser -3,8 –
Summa -312,9 -205,1

Jämförelsestörande poster består av lagernedskrivning 63 Mkr (44), som en
konsekvens av bland annat fördjupade lageranalyser och det fortsatta inte-
grationsarbetet, produktkonsolidering och en fortsatt sortimentsöversyn.
Därutöver har kostnader för integrationsprojektet Gunnebo One Company
uppgått till 158 Mkr (37). Kostnader för stängning av en fabrik i Spanien
samt övriga kvarstående kostnader för omstrukturering i produktionen
uppgick till 88 Mkr (112).

Utav de jämförelsestörande posterna så utgör 75 Mkr sålda varors kost-
nad och 234 Mkr försäljnings- och administrationskostnader.

Not 8 Avskrivningar enligt plan

Rörelseresultatet har belastats med avskrivningar enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
2006 2005 2006 2005

Kostnad för sålda varor 78,2 82,3 – –
Försäljningskostnader 11,6 9,6 – –
Administrationskostnader 46,0 42,4 2,1 1,0
Summa 135,8 134,3 2,1 1,0

Not 9 Skatter
Koncernen

2006 2005
Aktuell skatt -50,1 -150,2
Uppskjuten skatt 41,2 22,3
Skatt avseende resultatandelar i intresseföretag -2,8 -2,0
Summa -11,7 -129,9

Av årets skatt avser 9,2 Mkr (-99,8 ) skatt hänförlig till tidigare år, varav -89,3
Mkr föregående år avsåg kostnader för ett i Kammarrätten förlorat skat-
temål. Ansökan om prövningstillstånd i Regeringsrätten har inlämnats.

Skatt beräknad på Koncernens resultat före skatt skiljer sig från det
teoretiska belopp som skulle framkommit vid vägd genomsnittlig skattesats
gällande för resultaten i de konsoliderade företagen enligt nedan:

2006 2005
Skatt beräknad enligt nationella skattesatser gällande
för respektive land 39,0 -11,4
Skatter hänförliga till tidigare år 9,2 -99,8
Effekter av skattemässiga underskott för vilken ingen
uppskjuten skattefordran redovisats och utnyttjande
av förlustavdrag som tidigare inte redovisats -57,1 -15,2
Effekter av ej avdragsgilla kostnader och ej skatteplik-
tiga intäkter m.m -2,8 -3,5
Skattekostnad -11,7 -129,9

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder är hänförbara till följandeposter:
Koncernen

Uppskjutna skattefordringar 2006 2005
Underskottsavdrag 24,5 25,3
Ej realiserad resultateffekt avseende equity hedge 24,6 86,7
Varulager 13,0 13,7
Pensionsförpliktelser 54,9 59,4
Övriga avsättningar 42,6 7,8
Övriga avdragsgilla temporära skillnader 31,3 21,9
Kvittning mot uppskjutna skatteskulder -32,3 -40,5
Summa 158,6 174,3

Uppskjutna skatteskulder 2006 2005
Anläggningstillgångar 34,9 37,4
Övriga skattepliktiga temporära skillnader 15,6 12,4
Kvittning mot uppskjutna skattefordringar -32,3 -40,5
Summa 18,2 9,3
Uppskjutna skattefordringar
och skatteskulder netto 140,4 165,0

Förändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:

2006 2005
Vid årets början 165,0 78,1
Valutakursdifferenser -3,8 5,7
Avvecklad verksamhet – 12,1
Förvärv av dotterföretag – 1,3
Redovisning i Resultaträkningen 41,2 22,3
Skatt som redovisats i Eget Kapital -62,0 45,5
Vid årets utgång 140,4 165,0

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas endast
om det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning. Vid utgången av 2006 fanns underskottsavdrag om totalt cirka
600 Mkr där någon uppskjuten skattefordran ej har beaktats. Härav förfaller
cirka 35 Mkr inom fem år. Det finns både tidsmässiga och andra begräns-
ningar som gör att dessa underskottsavdrag inte bedöms kunna utnyttjas.

Not 10 Valutakursvinster/förluster

Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande:

Koncernen
2006 2005

Övriga rörelseintäkter – 2,7
Övriga rörelsekostnader -3,8 –
Övriga finansiella intäkter 1,9 1,5
Övriga finansiella kostnader -2,2 -1,1

-4,1 3,1

Not 11 Rörelsekostnader fördelade på kostnadsslag

Koncernen Moderbolaget
2006 2005 2006 2005

Direkt material 2 318,3 2 135,0 – –
Förändring i lager -10,0 -2,9 – –
Ersättning till anställda 2 349,6 2 304,3 48,9 39,1
Inhyrd personal och under-
leverantörer 488,0 459,5 5,8 2,5
Transportkostnader 207,4 200,5 – –
Fordons- och resekostnader 271,0 245,5 4,3 3,0
Av- och nedskrivningar 141,4 147,0 2,1 1,6
Övriga kostnader 1 085,0 910,6 30,2 26,5
Summa Rörelsekostnader 6 850,7 6 399,5 91,3 72,7

Not 12 Resultat per aktie

Resultat per aktie före utspädning 2006 2005
Årets resultat, Mkr -128,1 -86,2
Genomsnittligt antal aktier 44 149 058 43 823 465
Resultat per aktie, Kr -2:90 -1:95

Resultat per aktie efter utspädning
Årets resultat, Mkr -128,1 -86,2
Genomsnittligt antal aktier 44 149 058 43 823 465
Justering för aktieoptioner 196 483 444 984
Genomsnittligt antal för beräkning av
resultat per aktie 44 345 541 44 268 449
Resultat per aktie efter utspädning, Kr -2:90 -1:95

Den genomsnittliga börskursen under året har uppgått till 82 kronor. Den
genomsnittliga teckningskursen på optionsprogrammet uppgår till 66
kronor. Totalt antal aktier som kan komma att tecknas vid fullt utnyttjande
uppgår till 943 969. Nuvärdet av teckningslikviden har beräknats till 61,2
Mkr.
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Not 13 Immateriella anläggningstillgångar

Räkenskapsåret 2005

Koncernen
Goodwill Övriga immateriella

anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde 2005-01-01 1 089,2 213,4
Investeringar – 28,5
Förvärv 37,8 1,4
Försäljningar/avyttringar – -9,6
Avvecklad verksamhet -87,7 -5,1
Omräkningsdifferenser 58,7 7,3
Ackumulerade anskaffningsvär-
den 2005-12-31 1 098,0 235,9

Avskrivningar 2005-01-01 – 92,8
Förvärv – 1,3
Försäljningar/avyttringar – -9,2
Avvecklad verksamhet – -2,1
Årets avskrivningar – 22,4
Omräkningsdifferenser – 4,5
Ackumulerade avskrivningar
2005-12-31 – 109,7

Redovisat värde 2005-12-31 1 098,0 126,2

Räkenskapsåret 2006

Koncernen
Goodwill Övriga immateriella

anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde 2006-01-01 1 098,0 235,9
Investeringar – 27,9
Förvärv 7,1 –
Försäljningar/avyttringar – -18,3
Omräkningsdifferenser -48,8 -6,3
Ackumulerade anskaffningsvär-
den 2006-12-31 1 056,3 239,2

Avskrivningar 2006-01-01 – 109,7
Förvärv – –
Försäljningar/avyttringar – -18,3
Årets avskrivningar – 27,9
Nedskrivningar – 5,6
Omräkningsdifferenser – -4,2
Ackumulerade avskrivningar
2006-12-31 – 120,7

Redovisat värde 2006-12-31 1 056,3 118,5

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter. Per den 1 ja-
nuari 2006 har koncernens organisation genomgått en väsentlig förändring,
vilket medfört en ny segmentsindelning baserad på affärsenheter. Omorga-
nisationen har också inneburit en förändrad sammansättning av merparten
av de kassagenerande enheterna på vilken goodwillfördelningen tidigare år
baserats, varför en mostvarande omallokering av goodwill skett till berörda
enheter. En sammanfattning av fördelningen av goodwill per affärsenhet
återfinns nedan:

2006 2005
Bank 453,4 472,3
Detaljhandel 53,5 54,7
Områdesskydd 293,5 304,4
Säker Förvaring 255,9 266,6
Koncernen totalt 1 056,3 1 098,0

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill sker årligen samt då indikatio-
ner på nedskrivningsbehov föreligger.

Återvinningsbart belopp per affärsenhet har fastställts baserat på
beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade
framtida kassaflöden baserade på finansiella planer för de kommande fyra
åren och därefter har oförändrade kassaflöden använts.

Kassaflödena har diskonterats med en vägd kapitalkostnad sommotsva-
rar 9 procent före skatt och 7 procent efter skatt. Den är beräknad utifrån
koncernens målsatta kapitalstruktur, aktuell riskfri långfristig ränta samt en
riskpremie för eget kapital om 5 procent och en marginal för lånat kapital
om 1 procent.

Aktiverade utvecklingsprojekt
I posten övriga immateriella anläggningstillgångar ingår aktiverade pro-
duktutvecklingsprojekt med 79,1 Mkr (99,8). Årets investeringar uppgår till
0 Mkr (12,3).

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Moderbolaget 2006 2005
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 0,7 –
Investeringar 7,8 0,7
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8,5 0,7

Avskrivningar
Ingående avskrivningar enligt plan – –
Årets avskrivningar 1,0 –
Utgående ackumulerade avskrivningar 1,0 –

Redovisat värde 7,5 0,7

Not 14 Materiella anläggningstillgångar

Räkenskapsåret 2005

Koncernen Byggnader
och mark

Maskiner Inven-
tarier

Pågående
nyanlägg-

ningar
Anskaffningsvärde 2005-01-01 897,9 1 274,0 565,9 32,4
Investeringar 13,3 49,5 40,6 22,3
Förvärv 21,0 28,0 6,3 5,9
Försäljningar/utrangeringar -2,6 -45,6 -33,2 –
Avvecklad verksamhet -174,5 -590,3 -115,0 -13,0
Omklassificeringar 1,2 -3,2 1,3 –
Omräkningsdifferenser 40,0 41,4 24,8 0,8
Ackumulerade anskaffningsvär-
den 2005-12-31 796,3 753,8 490,7 48,4

Byggnader
och mark

Maskiner Inven-
tarier

Pågående
nyanlägg-

ningar
Avskrivningar 2005-01-01 407,9 922,5 418,3 –
Förvärv 9,3 12,5 4,0 –
Försäljningar/utrangeringar -2,1 -43,4 -28,7 –
Avvecklad verksamhet -57,0 -407,3 -81,3 –
Årets avskrivningar 25,7 55,8 43,1 –
Omklassificeringar 0,5 -2,3 1,1 –
Omräkningsdifferenser 16,0 31,8 19,3 –
Ackumulerade avskrivningar
2005-12-31 400,3 569,6 375,8 –

Redovisat värde 2005-12-31 396,0 184,2 114,9 48,4
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Räkenskapsåret 2006

Koncernen Byggnader
och mark

Maskiner Inven-
tarier

Pågående
nyanlägg-

ningar
Anskaffningsvärde 2006-01-01 796,3 753,8 490,7 48,4
Investeringar 26,3 33,4 38,0 -15,3
Förvärv – 0,6 – –
Försäljningar/utrangeringar -65,6 -69,7 -51,6 –
Omklassificeringar – 7,1 -7,1 –
Omräkningsdifferenser -28,0 -24,7 -19,4 -0,8
Ackumulerade anskaffningsvär-
den 2006-12-31 729,0 700,5 450,6 32,3

Avskrivningar 2006-01-01 400,3 569,6 375,8 –
Förvärv – – – –
Försäljningar/utrangeringar -13,9 -65,2 -49,3 –
Årets avskrivningar 24,9 42,5 40,5 –
Nedskrivningar 0,8 – 5,3 –
Omklassificeringar – 6,6 -6,4 –
Omräkningsdifferenser -13,6 -18,9 -15,1 –
Ackumulerade avskrivningar 398,5 534,6 350,8 –

Redovisat värde 2006-12-31 330,5 165,9 99,8 32,3

Ingen omvärdering har skett av koncernens byggnader och mark utan dessa
redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.

Specifikation byggnader och mark
Koncernen 2006 2005
Planenligt restvärde byggnader 294,5 326,5
Planenligt restvärde mark 36,0 69,5
Summa planenligt restvärde 330,5 396,0

Svenska fastigheter 2006 2005
Planenligt restvärde byggnader 67,3 73,6
Planenligt restvärde mark 4,7 4,7
Taxeringsvärden byggnader 44,7 32,6
Taxeringsvärden mark 5,2 2,8

Inventarier
Moderbolaget 2006 2005
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 8,6 7,9
Investeringar 0,8 0,7
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9,4 8,6

Avskrivningar
Ingående avskrivningar 5,7 4,7
Årets avskrivningar 1,1 1,0
Utgående ackumulerade avskrivningar 6,8 5,7

Redovisat restvärde 2,6 2,9

Not 15 Aktier i koncernföretag

Antal
aktier

Andel av
kapital, %

Andel av
röster, %

Bokfört
värde

Gunnebo Nordic AB 251 000 100 100 288,2
Gunnebo Troax AB 10 000 100 100 263,1
Fichet-Bauche SA 5 540 112 100 100 468,0
Gunnebo Treasury SA 7 200 100 100 1 233,0
Gunnebo Entrance
Control AB 224 000 100 100 22,4
Gunnebo Perimeter
Protection AB 5 500 100 100 1,6
Gunnebo Holding ApS 1 000 100 100 91,4
Gunnebo India Ltd 19 970 120 99 95 85,2
Gunnebo Physical
Security AB 100 100 100 0,1
Hidef Industri AB 500 100 100 0,1
Summa 2 453,1

Förändring av aktier i koncernföretag
2006 2005

Vid årets början 2 453,1 2 736,2
Lämnade aktieägartillskott 19,4 159,0
Nedskrivningar -19,4 -95,1
Utdelad verksamhet – -347,0
Vid årets utgång 2 453,1 2 453,1

Det ackumulerade anskaffningsvärdet på aktier i koncernföretag uppgår till
2 728,0 Mkr.

Lagstadgad specifikation av organisationsnummer och säte för samtliga
koncernföretag inom koncernen kan erhållas från Gunnebo ABs kontor i
Göteborg.

Not 16 Innehav i intresseföretag

2006 2005
Vid årets början 24,6 17,7
Förvärv av intresseföretag 0,8 1,5
Andelar av vinst 6,8 5,0
Utdelningar -1,3 -3,6
Valutakursdifferenser -1,4 4,0
Vid årets utgång 29,5 24,6

Koncernens andelar i intresseföretag vilka alla är onoterade:

Ägarandel, % Bokfört värde
2006 2005

FBH Fichet Ltd, Storbritannien 49 3,4 3,7
Ritzenthaler Ltd, Storbritannien 45 2,2 2,3
ChubbMalaysia Sdn Bhd, Malaysia 30 9,0 8,7
Gateway Security Portugal Ltda, Portugal 55 4,3 1,5
Gateway do Brasil Ltda, Brasilien 50 9,5 7,7
Morena AB, Sverige 48 1,1 0,7
Summa 29,5 24,6

Andelen i intresseföretagens intäkter uppgår till 117,5 Mkr, andel av vinst
till 6,8 Mkr, andel av tillgångar till 77,8 Mkr och andelen skulder till 48,3 Mkr.

Lagstadgad specifikation av organisationsnummer och säte för intresseföre-
tagen kan erhållas från Gunnebo ABs kontor i Göteborg.

Not 17 Varulager

Koncernen
2006 2005

Råvarulager 223,7 300,5
Varor under tillverkning 50,8 135,4
Färdigvaror 402,8 448,8
Pågående arbete för annans räkning 153,6 42,8
Avgår förskott från kunder -112,4 -89,2
Summa 718,5 838,3

Av varulagret är 640,5 Mkr värderat till anskaffningsvärde och 78,0 Mkr vär-
derat till nettoförsäljningsvärde. Kostnadsförda utgifter för inkurans uppgår
till 69,4 Mkr under 2006, varav 62,7 Mkr ingår i posten övriga kostnader
och 6,7 Mkr i posten försäljningskostnader. Koncernens reserv för inkurans
uppgår till 173,3 Mkr (157,7).
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Not 18 Kundfordringar

Koncernen
2006 2005

Kundfordringar 1 561,1 1 518,3
Reservering för osäkra fordringar -86,9 -76,4
Kundfordringar netto 1 474,2 1 441,9

Det finns ingen koncentration av kreditrisker avseende kundfordringar ef-
tersom koncernen har ett stort antal kunder som är spridda internationellt.

Koncernen har redovisat en kostnad på 32,6 Mkr för nedskrivning av
kundfordringar under 2006 (7,4). Kostnaden har redovisats i posten försälj-
ningskostnader.

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget
2006 2005 2006 2005

Upplupna räntor 2,8 2,0 2,5 1,9
Förutbetalda hyror 12,5 10,5 0,3 0,4
Övriga poster 53,8 46,9 8,4 6,2
Summa 69,1 59,4 11,2 8,5

Not 20 Likvidamedel

Koncernen Moderbolaget
2006 2005 2006 2005

Kortfristiga bankplaceringar 2,5 1,1 – –
Kassa och bank 190,6 168,2 2,7 6,2
Summa 193,1 169,3 2,7 6,2

Not 21 Eget kapital

Koncernen

Aktie
kapital

Övrigt
till-

skjutet
kapital

Reser-
ver

Balan-
serade
vinst-
medel

Mino-
ritets-

int-
resse

Summa
eget

kapital

Eget kapital 2005-01-01 218,9 534,0 -27,1 1 033,1 7,5 1 766,4

Omklassificeringar – – – 2,2 -2,2 –
Valutakursdifferenser – – 25,8 – – 25,8
Förändring av säkrings-
reserv – – -7,0 – – -7,0
Årets resultat – – – -86,0 -0,2 -86,2
Utdelad verksamhet – – – -392,6 -5,1 -397,7
Kontantutdelning till
aktieägarna – – – -98,5 – -98,5
Nyemission 0,4 5,3 – – – 5,7
Eget kapital 2005-12-31 219,3 539,3 -8,3 458,2 – 1 208,5

Eget kapital 2006-01-01 219,3 539,3 -8,3 458,2 – 1 208,5

Valutakursdifferenser – – -16,5 – – -16,5
Förändring av säkrings-
reserv – – 5,5 – – 5,5
Årets resultat – – – -128,1 – -128,1
Kontantutdelning till
aktieägarna – – – -70,5 – -70,5
Nyemission 3,6 41,3 – – – 44,9
Eget kapital 2006-12-31 222,9 580,6 -19,3 259,6 – 1 043,8

Specifikation av reserver:
Säkrings-

reserv
Omräk-
nings-
reserv

Summa
reserver

Ingående balans 2005-01-01 7,8 -34,9 -27,1
Valutakursdifferenser:
- Koncernen – 138,9 138,9
- Intresseföretag – 4,0 4,0
Säkring av nettoinvesteringar – -117,1 -117,1
Kassaflödessäkringar:
- Verkligt värde förluster under året -6,7 – -6,7
- Skatt på verkligt värdeförluster 1,9 – 1,9
- Överföringar till resultaträkningen -3,0 – -3,0
- Skatt på överföringar till resultaträkningen 0,8 – 0,8
Utgående balans 2005-12-31 0,8 -9,1 -8,3

Ingående balans 2006-01-01 0,8 -9,1 -8,3
Valutakursdifferenser:
- Koncernen – -174,7 -174,7
- Intresseföretag – -1,4 -1,4
Säkring av nettoinvesteringar – 159,6 159,6
Kassaflödessäkringar:
- Verkligt värde förluster under året 7,7 – 7,7
- Skatt på verkligt värdeförluster -2,1 – -2,1
- Överföringar till resultaträkningen -0,1 – -0,1
- Skatt på överföringar till resultaträkningen – – –
Utgående balans 2006-12-31 6,3 -25,6 -19,3

Moderbolaget Aktie-
kapital

Överkurs-
fond

Reserv-
fond

Fritt eget
kapital

Summa
eget

kapital
Eget kapital 2005-01-01 218,9 214,0 320,0 449,1 1 202,0

Årets resultat – – – 98,4 98,4
Kontantutdelning – – – -98,5 -98,5
Nyemission 0,4 5,3 – – 5,7
Utdelad verksamhet – – – -347,0 -347,0
Överföringar – -219,3 219,3 – –
Eget kapital 2005-12-31 219,3 – 539,3 102,0 860,6

Eget kapital 2006-01-01 219,3 – 539,3 102,0 860,6
Årets resultat – – – 81,3 81,3
Kontant utdelning – – – -70,5 -70,5
Nyemission 3,6 – – 41,3 44,9
Eget kapital 2006-12-31 222,9 – 539,3 154,1 916,3

Antal aktier
Vid ingången av året 43 854 548
Emitterade aktier avseende personaloptionsprogram 723 975
Vid årets utgång 44 578 523

Efter balansdagens utgång har ytterligare 577 759 aktier emitterats avse-
ende personaloptionsprogrammet vilka är utdelningsberättigade för 2006.
Det totala antalet utdelningsberättigade aktier uppgår därefter till
45 156 282.

Utdelningen per aktie föreslås uppgå till 1:60 kronor (1:60). Ytterligare
information om personaloptionsprogrammet framgår av not 31.
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Not 22 Pensionsförpliktelser

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning, såsom pensioner,
sjukvårdsförmåner och andra ersättningar, erläggs till övervägande delen
genom betalningar till försäkringsbolag eller myndigheter som därmed
övertar förpliktelserna mot de anställda, s.k. avgiftsbestämda planer. Reste-
rande del fullgörs genom s.k. förmånsbestämda planer där förpliktelserna
kvarstår inom Gunnebokoncernen. De största förmånsbestämda planerna
finns i Storbritannien och Sverige (FPG/PRI avsättning).

I Storbritannien tryggas pensionsförpliktelserna i huvudsak genom
inbetalningar till en fristående pensionsplan.

Andra förmånsbestämda planer finns i Kanada, Frankrike, Tyskland,
Holland, Italien, Indonesien, Indien och Sydafrika.

Beträffande förmånsbestämda planer beräknas företagets kostnader
samt värdet på utestående förpliktelser med hjälp av aktuariella beräkning-
ar vilka syftar till att fastställa nuvärdet av utfärdade förpliktelser. Förvalt-
ningstillgångarna består huvudsakligen av aktier och räntebärande papper.
Inga förvaltningstillgångar består av finansiella instrument i Gunnebo eller
tillgångar som används inom Gunnebo.

Väsentliga aktuariella antaganden, % 2006-12-31 2005-12-31
Diskonteringsränta
Storbritannien 5,0 5,1
Sverige 4,3 4,0
Övriga länder (viktat genomsnitt) 5,2 5,3

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar
Storbritannien 6,4 6,5
Sverige – –
Övriga länder (viktat genomsnitt) 6,2 6,0

Förväntad löneökningstakt
Storbritannien 4,1 4,0
Sverige 3,0 3,0
Övriga länder (viktat genomsnitt) 3,8 3,7

Inflation
Storbritannien 3,1 3,0
Sverige 2,0 2,0
Övriga länder (viktat genomsnitt) 2,6 2,6

Avstämning av pensions-
förpliktelser

Storbri-
tannien

Sverige Övriga
länder

2006-
12-31
Totalt

2005-
12-31
Totalt

Nuvärdet av förpliktelser 408,7 68,2 219,5 696,4 679,3
Förvaltningstillgångarnas
verkliga värde -253,7 – -96,2 -349,9 -325,0
Summa 155,0 68,2 123,3 346,5 354,3
Oredovisade aktuariella
vinster (+) och förluster (-) -4,9 -9,5 -4,6 -19,0 -11,3
Nettoavsättning i balans-
räkningen 150,1 58,7 118,7 327,5 343,0

Av nuvärdet av förpliktelser avser 513,9 Mkr (497,9) fonderade pensions-
och övriga planer och 182,5 Mkr (181,4) ofonderade pensions- och övriga
planer.

Koncernen förväntar sig göra utbetalningar under 2007 avseende för-
månsbestämda planer uppgående till 42,1 Mkr (36,4).

I årets aktuariella förlust avseende förmånsbestämda förpliktelser
uppgår de erfarenhetsbaserade justeringarna till en vinst på 3,2 Mkr. De
erfarenhetsbaserade justeringarna på förvaltningstillgångarna uppgår till
en vinst på 3,2 Mkr utav årets aktuariella vinst.

Specifikation av förvaltningstillgångar 2006-12-31 2005-12-31
Statsobligationer 20,6 99,9
Företagscertifikat 114,9 64,9
Aktier 199,5 140,7
Likvida medel 14,9 19,5
Summa förvaltningstillgångar 349,9 325,0

Specifikation av förändringar i förmånsbestämda förpliktelser
2006 2005

Vid årets början 679,3 636,4
Utdelad verksamhet – -74,5
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år 23,5 21,4
Ränta på förpliktelserna 32,1 31,4
Inbetalning gjorda av deltagare i pensionsplanen 2,9 1,4
Utbetalningar av pensionsersättningar -24,2 -23,2
Oredovisade akutariella vinster (-) eller förluster (+) 8,5 38,2
Förvärvade och avyttrade bolag – 0,8
Omklassificeringar 0,8 5,9
Valutakursdifferenser på utländska planer -26,5 41,5
Vid årets utgång 696,4 679,3

Specifikation av förändringar i förvaltningstillgångarna
2006 2005

Vid årets början 325,0 242,2
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 20,7 17,8
Inbetalningar till planen gjorda av företaget 27,6 18,8
Inbetalning gjorda av deltagare i pensionsplanen 2,9 1,4
Utbetalningar av pensionsersättningar -15,3 -10,5
Tillgångar som använts för regleringar -0,8 -3,2
Oredovisade akutariella vinster (+) eller förluster (-) 3,3 27,7
Omklassificeringar 0,8 4,4
Valutakursdifferenser på utländska planer -14,3 26,4
Vid årets utgång 349,9 325,0

Specifikation av förändringar i nettoavsättningen
2006 2005

Vid årets början 343,0 392,1
Avvecklad verksamhet – -72,6
Nettokostnad redovisad i resultaträkningen 30,5 31,7
Utbetalningar av förmåner -8,8 -12,6
Erlagda avgifter till fonderade planer -27,6 -18,8
Förvärvade och avyttrade bolag – 0,8
Omklassificeringar – 1,5
Valutakursdifferenser på utländska planer -9,6 20,9
Vid årets utgång 327,5 343,0

Specifikation av totala kostnader för pensionsförpliktelser som redovisas i
resultaträkningen

2006 2005
Kostnader avseende förmånsbestämda planer:
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år 23,5 21,4
Ränta på förpliktelserna 32,1 31,4
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna -20,7 -17,8
Aktuariella nettovinster redovisade under året -3,9 -0,1
Vinster på reduceringar -0,5 -3,2
Kostnader avseende förmånsbestämda planer 30,5 31,7

Kostnader avseende avgiftsbestämda planer 55,0 56,3
Totala kostnader som redovisas i resultaträkningen 85,5 88,0
varav:
Belopp som belastat rörelseresultatet 74,1 74,4
Belopp som belastat finansiella kostnader 11,4 13,6
Totala kostnader som redovisas i resultaträkningen 85,5 88,0

Faktisk avkastning på förvaltningstillgångarna 23,6 43,5

Ränta och förväntad avkastning klassificeras som finansiell kostnad. Övriga
kostnadsposter fördelas i rörelseresultatet inom kostnad för sålda varor,
försäljnings- eller administrationskostnader beroende på den anställdes
funktion. Av kostnaden för avgiftsbestämda planer utgör 3,5 Mkr (3,5)
premier till Alecta/Collectum. Denna försäkring omfattar flera arbetsgivare
i Sverige och tillräcklig information föreligger inte från Alecta/Collectum för
att kunna redovisa planen som en förmånsbestämd plan.

Alectas konsolideringsgrad uppgick till 143,1 procent (128,5) vid årets
utgång. Den kollektiva konsolideringen utgörs av skillnaden mellan tillgång-
arna och försäkringsåtagandena, beräknade enligt Alectas försäkringstek-
niska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.
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Not 23 Övriga avsättningar

Räkenskapsåret 2005

Koncernen

Om-
struktu-
rerings-
reserv

Tvister Garan-
tier

Skatter Övriga
avsätt-
ningar

Totalt

Vid årets början 160,6 41,6 29,2 12,6 41,8 285,8
Förändrade avsätt-
ningar genom förvärv/
avvecklad verksamhet -1,5 – 2,5 – 2,5 3,5
Avsättningar under
året 123,5 10,2 24,7 0,3 4,9 163,6
Under året ianspråk-
tagna avsättningar -213,2 -19,6 -18,3 -6,8 -20,6 -278,5
Under året återförda
avsättningar – -3,7 -2,0 -0,2 -3,4 -9,3
Omklassificeringar – 0,1 3,3 – -4,5 -1,1
Kursdifferenser 7,4 1,9 1,6 0,1 1,6 12,6
Vid årets utgång 76,8 30,5 41,0 6,0 22,3 176,6

Räkenskapsåret 2006

Koncernen

Om-
struktu-
rerings-
reserv

Tvister Garan-
tier

Skatter Övriga
avsätt-
ningar

Totalt

Vid årets början 76,8 30,5 41,0 6,0 22,3 176,6
Förändrade avsätt-
ningar genom förvärv/
avvecklad verksamhet -1,2 – – – – -1,2
Avsättningar under
året 234,9 12,5 21,0 0,2 20,3 288,9
Under året ianspråk-
tagna avsättningar -148,5 -10,1 -18,8 – -7,6 -185,0
Under året återförda
avsättningar -1,2 -5,5 -1,7 -0,2 -3,0 -11,6
Omklassificeringar – 3,9 – – -3,9 –
Kursdifferenser -5,7 -1,4 -1,6 – -0,9 -9,6
Vid årets utgång 155,1 29,9 39,9 6,0 27,2 258,1

Av den utgående omstruktureringsreserven förväntas merparten vara
ianspråktagen under 2007. Av de resterande avsättningarna förväntas
större delen vara ianspråktagna under 2007 och resterande delar under de
närmaste fem åren.

Not 24 Upplåning

Långfristig 2006 2005
Skulder till kreditinstitut 1 185,0 1 186,1
Förlagslån 300,0 300,0
Summa långfristig 1 485,0 1 486,1

Kortfristig
Checkräkningskrediter 10,5 19,0
Skulder till kreditinstitut 59,5 101,8
Summa kortfristig 70,0 120,8

Summa upplåning 1 555,0 1 606,9

De långfristiga kreditlöftena består huvudsakligen av ett syndikerat låneav-
tal om 200MEURmed löptid till 2010, samt två bilaterala låneavtal om 300
respektive 200 Mkr med löptid till 2008 respektive 2010. Vidare har under
2005 upptagits ett legalt efterställt förlagslån om 300Mkr som förfaller
under 2011.

Lånen förfaller till betalning enligt följande:
Koncernen Moderbolaget

2007 70,0 1 483,9
2008 302,5 –
2009 9,3 –
2010 858,1 –
2011 315,1 300,0
Summa 1 555,0 1 783,9

Redovisade belopp och verkligt värde för koncernens upplåning:

Koncernen Redovisat belopp Verkligt värde
2006 2005 2006 2005

Skulder till kreditinstitut 1 255,0 1 306,9 1 254,6 1 308,0
Förlagslån 300,0 300,0 293,8 298,1
Summa 1 555,0 1 606,9 1 548,4 1 606,1

Koncernens långfristiga upplåning sker huvudsakligen under kreditramar
med långa kreditlöften, menmed kort räntebindningstid, varför dessa har
bedömts ha ett verkligt värde sommotsvarar det redovisade värdet.

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget
2006 2005 2006 2005

Semesterlöneskuld 142,4 136,7 3,7 2,7
Sociala avgifter 54,1 75,4 2,1 6,9
Upplupna löner 89,6 90,2 5,1 2,7
Förutbetalda intäkter 78,1 77,0 – –
Upplupna räntor 3,3 4,1 3,1 2,9
Övriga poster 108,2 119,3 7,4 2,1
Summa 475,7 502,7 21,4 17,3

Not 26 Ställda säkerheter

Koncernen 2006 2005
Avseende skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar 0,7 0,7
Fastighetsinteckningar 12,1 13,2

12,8 13,9

Övriga ställda säkerheter
Företagsinteckningar 0,5 0,3
Summa ställda säkerheter 13,3 14,2
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Not 27 Ansvarsförbindelser

Koncernen Moderbolaget
2006 2005 2006 2005

Borgensförbindelser – – 1 379,6 1 394,8
Garantiförbindelser 132,9 132,2 – –
Summa 132,9 132,2 1 379,6 1 394,8

Garantiförbindelser avser framförallt lämnade garantier till kunder för
fullgörande av åtaganden.

Not 28 Leasing
Förhyrning av tillgångar
Framtida betalningsåtaganden för hyreskontrakt fördelar sig enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
2007 92,3 3,1
2008 71,9 2,8
2009 47,3 0,1
2010 29,1 –
2011 20,2 –
2012 och senare 22,9 –
Summa 283,7 6,0

Årets kostnader i koncernen för förhyrning av tillgångar uppgick till 104,5
Mkr (101,7). Moderbolagets kostnader uppgick till 2,6 Mkr (2,1).

Not 29 Kassaflödespåverkande finansnetto

Koncernen Moderbolaget
2006 2005 2006 2005

Erhållna räntor 6,6 5,1 9,1 31,7
Betalda räntor -83,0 -48,6 -68,4 -61,1
Utdelningar – – 141,5 114,1
Övriga kassaflödes-
påverkande poster -7,9 -11,8 25,2 3,9
Summa -84,3 -55,3 107,4 88,6

Not 30 Företagsförvärv
Den 11 september 2006 förvärvades 100 procent av aktiekapitalet i det fin-
ska företaget Aysec Oy som är specialiserat på entrésäkerhet med fokus på
styrsystem för grindar och dörrar samt system för tillträdeskontroll. Aysecs
omsättning under perioden januari-december 2006 uppgick till 23,8 Mkr
och nettoresultatet till 5,8 Mkr. Aysecs omsättning under innehavstiden
2006 uppgick till 10,6 Mkr och nettoresultatet till 2,6 Mkr.

Specifikation av förvärvade nettotillgångar och goodwill
Erlagd köpeskilling inklusive förvärvskostnader 25,0
Marknadsvärde av förvärvade nettotillgångar -15,7
Goodwill 9,3

Goodwillen är hänförlig till den höga lönsamheten i det förvärvade bolaget
samt synergieffekter som förväntas uppstå på grund av förvärvet.
En genomgång har gjorts utav immateriella tillgångar men inga aktiver-

bara tillgångar har identifierats.

Specifikation av tillgångar och skulder i det förvärvade bolaget
Marknads-

värde
Bokfört värde

i Aysec
Immateriella anläggningstillgångar – –
Materiella anläggningstillgångar 0,6 0,6
Finansiella anläggningstillgångar 0,3 –
Varulager och rörelsefordringar 6,6 7,1
Likvida medel 12,8 12,8
Summa tillgångar 20,3 20,5

Räntebärande avsättningar och skulder – –
Övriga avsättningar och skulder -4,6 -3,9
Summa förvärvade nettotillgångar 15,7 16,6

Kontantreglerad köpeskilling -25,0
Likvida medel i förvärvat dotterbolag 12,8
Förändring av koncernens likvida medel -12,2

Not 31 Personal

Medelantalet anställda
Koncernen

2006 2005
Sverige 481 480
Australien 39 46
Belgien 137 148
Danmark 153 160
Finland 40 35
Frankrike 1 573 1 603
Förenade Arabemiraten 3 3
Indien 837 810
Indonesien 1 107 1 130
Italien 190 182
Kanada 155 172
Kina/Hongkong 3 2
Libanon 2 1
Luxemburg 6 7
Holland 349 262
Norge 71 69
Polen 27 21
Portugal 76 80
Schweiz 41 56
Singapore 15 12
Spanien 513 500
Storbritannien 434 439
Sydafrika 120 70
Tjeckien 15 15
Tyskland 541 609
Ungern 5 4
USA 23 18
Österrike 8 11
Summa utlandet 6 483 6 465
Totalt medelantal anställda 6 964 6 945

Av medelantalet anställda uppgick antalet kvinnor till 1 076 (1 038). För
verksamhetsåret 2006 har medelantalet anställda i moderbolaget uppgått
till 24 (17) personer, varav 11 kvinnor (8).

Andelen kvinnor i företagsledande ställning inom koncernen uppgår till
4 procent.

I moderbolaget finns en kvinna i styrelsen och ingen i företagsledningen.

Sjukfrånvaro inommoderbolaget
Långtidssjukfrånvaron i moderbolaget uppgick till 0 procent (2,5) och kort-
tidssjukfrånvaron till 2,0 procent (0,9).

Personaloptionsprogram
Vid ordinarie bolagsstämma 2002 fattades beslut om ett personaloptions-
program riktat till ett 50-tal ledande befattningshavare inom koncernen.

Teckningskursen uppgår till 110 procent av den genomsnittliga börs-
kursen för aktien under en viss period i anslutning till tilldelningstillfället.
Genomsnittlig teckningskurs uppgår till 66 kronor.

Förfoganderätten kan inte överlåtas och är knuten till anställningen.
Personaloptionerna har tilldelats de anställda vederlagsfritt.

Under året har 318 470 optioner utnyttjats. Vid utgången av 2006
uppgick tilldelade och inte utnyttjade optioner till 136 600. Därtill tillkom-
mer 45 533 optioner som är avsedda att täcka bolagets sociala kostnader.
Baserat på börskursen per balansdagen uppgick det sammanlagda värdet
på hittills tilldelade och outnyttjade optioner till 5 Mkr. Inget belopp har be-
lastat årets resultat. I balansräkningen ingår 1 Mkr som upplupen kostnad
och motsvarande belopp redovisas som upplupen intäkt.

Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna 2,45 nya aktier i bola-
get till en genomsnittlig teckningskurs på 66 kronor per aktie att tecknas
senast 30 april 2007.
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2006 2005

Löner
och

andra
ersätt-
ningar

Sociala
kost-
nader

varav
pen-

sions-
kost-
nader

Löner
och

andra
ersätt-
ningar

Sociala
kost-
nader

varav
pen-
sions
kost-
nader

Moderbolaget 28,4 20,5 7,6 22,7 16,5 7,3
Dotterbolagen 1 766,9 533,8 66,5 1 732,8 532,3 67,1
Koncernen
totalt 1 795,3 554,3 74,1 1 755,5 548,8 74,4

Av ovanstående har totalt 93,5 Mkr (83,9) utgått i löner och andra ersätt-
ningar till styrelser och verkställande direktörer inom koncernen, varav 7,3
Mkr (7,7) avsåg bonus. Av koncernens pensionskostnader avsåg 11,0 Mkr
(13,7) verkställande direktörer inom hela koncernen.

Ersättning till styrelsen i moderbolaget har utgått med 1 375 Tkr
(1 225), varav 75 Tkr (75 ) utgör ersättning för utskottsarbete. Till styrelsens
ordförande, Roger Holtback, har utgått ett styrelsearvode om 400 Tkr. Till
styrelseledamöterna Bo Dankis, Mikael Jönsson och Martin Svalstedt har
utgått ett styrelsearvode om 175 Tkr per person, och till Björn Eriksson,
Bjarne Holmqvist och Lena Olving har utgått ett styrelsearvode om 150 Tkr
per person.

Verkställande direktören i moderbolaget har erhållit 3 924 Tkr (6 797
varav 2 844 avsåg tidigare verkställande direktören) varav 0 Tkr (1 055)
avsåg bonus.

Lagstadgad specifikation av löner, andra ersättningar och sociala kostna-
der, fördelat per land, kan erhållas från Gunnebo ABs kontor i Göteborg. En
fullständig årsredovisning kan också erhållas från Bolagsverket.

Ersättningar och övriga förmåner under året till styrelseordföranden och
ledande befattningshavare

Tkr

Lön/
Styrelse-

arvode

Bonus Övriga
för-

måner

Pen-
sions-

kostnad

Övrig
ersätt-

ning

Summa

Styrelsens ordförande 400 – – – 60 460
Verkställande
direktören 3 924 – 36 1 584 130 5 674
Övriga i koncernled-
ningen (6 personer) 11 303 1 474 808 3 274 29 261 46 120
Summa 15 627 1 474 844 4 858 29 451 52 254

Grunden för bonusberäkningen är till huvudsaklig del beroende av resul-
tat- och kassaflödesutfall. Övriga förmåner avser främst bilförmån. Övriga
ersättningar avser huvudsakligen ersättningar för tre personer, för tid efter
lämnad ledande befattning med 25 602 Tkr samt utnyttjade personaloptio-
ner, 3 659 Tkr.

Pensioner och avgångsvederlag
Pensionsåldern för VD är 65 år. VD har en premiebaserad pensionslösning.
Pensionskostnaden uppgår till 40 procent av lönen exklusive bonus.
Av moderbolagets pensionskostnader avser 1 584 Tkr den verkställande
direktören (3 168, varav 1 460 avsåg den tidigare verkställande direktören).
Vid uppsägning från företagets sida har VD rätt till ett års uppsägningstid
samt avgångsvederlag motsvarande en årslön, varvid avräkning sker av lön
från annan arbetsgivare.

För övriga i koncernledningen gäller en uppsägningstid om högst ett år
samt avgångsvederlag om högst ett år vid en uppsägning från företagets
sida. Pensionsåldern är 65 år. Från och med 1 januari 2005 finns en pen-
sionsplan för ledande befattningshavare i Sverige, som bygger på allmän
pensionsplan och som baseras på all kontant lön exklusive bonus.

Not 32 Arvode till revisorerna

Koncernen Moderbolaget
2006 2005 2006 2005

Revisionsuppdrag 10,8 10,9 1,5 1,2
Andra uppdrag 4,8 4,0 0,5 0,5

Not 33 Transaktioner med närstående

Av nettoomsättningen i moderbolaget avsåg 98 procent (95) koncernföre-
tag, medan inköpen från koncernföretag uppgick till 19 procent (12). Från
intresseföretaget ChubbMalaysia Bnd Sdn har royalty erhållits om 0,9
Mkr (0,9). Till Holtback Holding AB har det utgått ett konsultarvode om 60
Tkr (48). Holtback Holding AB ägs av styrelseordföranden Roger Holtback.
Tjänster har köpts av MediaSpjuth AB för 918 Tkr (901). MediaSpjuth AB
är ett dotterbolag till Vätterledens Invest AB. Ersättningar till ledande
befattningshavare framgår av not 31. I övrigt har det inte förekommit några
närståendetransaktioner.

Not 34 Händelser efter balansdagen

Den 6 februari 2007 nyemitterades 577 759 aktier avseende personalop-
tionsprogrammet. Teckningslikviden uppgick till 35,8 Mkr.

I övrigt har det inte efter balansdagen och fram till denna årsredo-
visnings undertecknande, framkommit någon väsentlig händelse eller
information om förhållanden på balansdagen eller därefter som föranleder
några ytterligare upplysningar.
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692006 Gunnebo ÅRSReDoVISnInG

Revisionsberättelse

den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig
grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med
god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlig-
het med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av
eu och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resul-
tat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moder-
bolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Gunnebo AB (publ)
Org nr 556438-2629

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Gunnebo Ab för år 2006.
bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 16-69. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningsla-
gen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internatio-
nella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av eu och årsredovis-
ningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är
att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen
på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det inne-
bär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut
säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter. en revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I
en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och
verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydel-
sefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när
de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera

Göteborg den 8 februari 2007
PricewaterhouseCoopers Ab

bror Frid
Huvudansvarig Auktoriserad revisor

Förslag till vinstdisposition

Koncernens balanserade vinstmedel uppgår enligt koncernbalansräkningen
till 259,6 Mkr.
Till årsstämmans förfogande står följande fritt eget kapital i moderbolaget:

Från 2005 balanserade vinstmedel 31,5 Mkr
Inbetalt till överkursfond 2006 41,3 Mkr
Årets resultat 81,3 Mkr

154,1 Mkr

Styrelsen föreslår att ovanstående belopp disponeras
enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 1:60 kronor per aktie 72,3 Mkr
Som disponibla medel kvarstår 81,8 Mkr

154,1 Mkr

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att den finansiella rapporteringen, så vitt vi känner till, är upprättad i enlighet med god redovisningssed för
aktiemarknadsbolag i Sverige. Informationen som presenteras överensstämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse, som skulle
kunna påverka den bild av Koncernen och moderbolaget som den finansiella rapporteringen återger, är utelämnat.

Resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman den 28 mars 2007 för fastställelse.

Göteborg den 8 februari 2007

Roger Holtback
ordförande

bo Dankis björn eriksson bjarne Holmqvist Mikael Jönsson Lena olving Martin Svalstedt

bo Anders Hansson Claes-Göran Karlsson



Bolagsstyrningen utövas inom Gunnebo främst
genom årsstämman, styrelsen och verkställande
direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, bo-
lagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning.

Denna rapport är inte en del av den formella
årsredovisningen och har inte granskats av bola-
gets revisorer.

Årsstämma
Årsstämman är Gunnebos högsta beslutande
organ. Stämman väljer ordförande, styrelse och
revisorer, fastställer räkenskaperna, beslutar om
eventuell utdelning och andra dispositioner av
resultatet samt beslutar om ansvarsfrihet för
styrelsen. Därutöver beslutar stämman bland
annat om riktlinjer för lön och annan ersätt-
ning till ledande befattningshavare, eventuella
nyemissioner samt införande av aktierelaterade
incitamentsprogram i form av till exempel op-
tionsprogram.

Årsstämma avhölls senast den 30 mars 2006
på Chalmers Studentkårs kårhus i Göteborg.

Vid stämman medverkade 208 aktieägare,
vilka representerade 51,7 procent av antalet
röster och aktier. Till styrelse omvaldes Roger
Holtback, Mikael Jönsson, Martin Svalstedt, Lena
Olving och Bjarne Holmqvist samt nyvaldes Björn
Eriksson och Bo Dankis, vilka också närvarade vid
stämman. Till ordförande i styrelsen valdes Roger
Holtback.

Årsstämman beslutade att till aktieägarna
dela ut kontant 1:60 kronor per aktie (2:25).

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram
till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission
av högst 1 200 000 aktier. Detta bemyndigande
har hittills inte utnyttjats.

Valberedning
Valberedningens uppgift är att inför årsstämman
lämna förslag till ordförande och övriga ledamö-
ter i styrelsen, styrelsearvoden samt ersättning
för utskottsarbete.

Vid årsstämman beslutades att till Valbered-
ning utse styrelsens ordförande – som samman-
kallande – jämte en representant vardera för de
tre största aktieägarna vid det tredje kvartalets
utgång 2006.

Valberedningen består av Nils-Olov Jönsson,

Bolagsstyrningsrapport
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Vätterledens Invest, Dan Sten Olsson, Stena Adac-
tum, Nils-Petter Hollekim, Odin fonder samt Roger
Holtback som sammankallande. Gunnebos tredje
och fjärde största aktieägare, If Skadeförsäkring
och BNP Paribas, har avböjt att deltaga och ersatts
med den femte största ägaren Odin Fonder. Val-
beredningen har fram till denna årsredovisnings
framläggande haft fyra möten. Ordförande i valbe-
redningen är Dan Sten Olsson.

Styrelse
I Gunnebos styrelse ingår sju ledamöter valda av
årsstämman. Styrelseledamöterna väljs årligen av
årsstämman för tiden intill nästa stämma. Dess-
utom utser Gunnebos fackliga organisationer två
ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordfö-
rande för styrelsen har utsetts av årsstämman.

Styrelseledamöternas oberoende
Enligt Koden skall majoriteten av de årsstämmo-
valda styrelseledamöterna vara oberoende i för-
hållande till bolaget och dess ledning, och minst
två ledamöter som är oberoende i förhållande till
bolaget och dess ledning skall även vara obero-
ende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelseledamot Oberoende
i förhållande till
bolaget

Oberoende
i förhållande till
ägare

Roger Holtback nej (Styrelseleda-
mot >12 år)

Ja

bjarne Holmqvist nej (Styrelseleda-
mot >12 år samt
tidigare VD)

Ja

Martin Svalstedt Ja nej
Mikael Jönsson Ja nej
Lena olving Ja Ja
björn eriksson Ja Ja
bo Dankis Ja Ja

Ingen av Gunnebos nuvarande ledande befatt-
ningshavare ingår i styrelsen. Däremot deltar fö-
retagets VD och koncernchef Göran Gezelius, dess
ekonomi- och finansdirektör från den 1 januari
2007 Hans af Sillén samt fram till 31 december
2006 Lennart Gustavsson, och dess chefsjurist Lars
Wallenberg, vid styrelsens sammanträden, den se-
nare även som sekreterare. Därtill deltar ledande
befattningshavare vid behov.

Gunnebos styrelse och ledning strävar efter att företaget skall leva upp till de krav som Stockholms-
börsen, aktieägare och andra intressenter ställer på bolaget. Styrelsen följer också den debatt som
förs i ämnet och studerar de rekommendationer som olika aktörer utfärdar.



Under året har avhållits tio styrelsemöten. Vid
dessa styrelsemöten har följande huvudfrågor
behandlats:

Budget för 2006 jämte justeringar av den-
samma, löpande uppföljningar av integrationspro-
grammet Gunnebo One Company samt till detta
kopplade fastighetsavvecklingar och avveckling av
vissa tillverkningsenheter samt investering i ett
koncerngemensamt affärssystem.

Närvaron vid styrelsemötena har under året
varit god och framgår av nedanstående tabell:

Roger Holtback 10
bjarne Holmqvist 10
Martin Svalstedt 9
Mikael Jönsson 9
Lena olving 8
björn eriksson* 8
bo Dankis* 8
nils-olov Jönsson** 2
Sten Langenius** 2
bo Anders Hansson 10
Claes-Göran Karlsson 9
Lars-olof Larsson 10
Christer Grimståhl 10

*) Tillträdde i sambandmed årsstämman
**) Avgick i sambandmed årsstämman

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att ansvara för
bolagets organisation och förvaltning. Styrelsens
arbete styrs av den arbetsordning som styrelsen
antar vid konstituerande styrelsemöte varje år.
Arbetsordningen reglerar bland annat hur ofta
styrelsen skall sammanträda och vad som skall be-
handlas vid respektive tillfälle. Av arbetsordningen
framgår även arbets- och ansvarsfördelning mel-
lan styrelsen, dess ordförande och VD. Styrelsen
har till uppgift att fastställa strategier, affärspla-
ner samt delårsrapporter och bokslutskommuni-
kéer. Vidare har styrelsen att tillsätta och avsätta
VD samt besluta om betydande förändringar i
Gunnebos organisation och verksamhet.

Styrelsen beslutar också om företagsförvärv
samt övriga stora investeringar, finansiering med
mera.

Styrelsens arbete under 2006 har utvärderats
och resultatet ligger till grund för ett kontinuerligt
förbättrat och transparent styrelsearbete. Ersätt-
ning till styrelsen framgår av not 31.

Ordförande
Vid årsstämman den 30 mars 2006 valdes Roger
Holtback till styrelsens ordförande.

Bolagsstyrningsrapport

Styrelseordföranden skall se till att styrelsens
arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör
sina åligganden, samt följa verksamhetens
utveckling och tillse att övriga ledamöter fortlö-
pande får den information som krävs för att sty-
relsearbetet skall kunna utövas med upprätthål-
len kvalitet och i enlighet med aktiebolagslagen,
bolagsordningen samt Svensk kod för bolags-
styrning. Styrelseordföranden deltar inte i den
operativa ledningen av bolaget. Roger Holtback
har varit styrelsens ordförande sedan 1993.

Utskott
Inom sig utser styrelsen ett ersättningsutskott,
som bereder frågor rörande bolagsledningens
anställningsvillkor och frågor rörande succes-
sionsplanering och övriga personalutvecklings-
frågor som beretts av koncernledningen.

Ersättningsutskottet har under 2006 haft fyra
möten. Ledamöter i utskottet har varit Roger
Holtback samt Mikael Jönsson och Martin Sval-
stedt med Roger Holtback som ordförande.

Utöver ersättningsutskottet har styrelsen
även utsett ett revisionsutskott.

Martin Svalstedt, Mikael Jönsson och Bo
Dankis har utgjort revisionsutskottet och varit
beredande organ i kontakterna mellan revisorer-
na och styrelsen. Revisionsutskottets ordförande
har varit Martin Svalstedt. Utskottet har under
året haft tre möten. Revisorerna har dessutom
deltagit i ett styrelsesammanträde för redovis-
ning av sin granskning.

Alla medlemmar i ovanstående utskott har
varit närvarande vid samtliga utskottsmöten.

Svensk kod för bolagsstyrning
Gunnebo har publicerat principer för bolags-
styrning i tidigare årsredovisning och som ett
särskilt avsnitt på koncernens hemsida. Gunnebo
följer Kodens bestämmelser och ger förklaringar
till följande avvikelse:

Svensk kod för bolagsstyrning stipulerar att
offentliggörandet av Valberedningen skall ske
senast sex månader innan årsstämman. Valbe-
redningen skall också offentliggöras i samband
med kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Då
Gunnebos årsstämma infaller relativt tidigt på
året innebär det att offentliggörandet sker cirka
fem och en halv månad innan årsstämman.

Vad avser kodens övriga riktlinjer följs dessa i
sin helhet av Gunnebo.
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Verkställande direktör
Verkställande direktören leder verksamheten i
enlighet med de instruktioner som styrelsen har
antagit. Verkställande direktören ansvarar för att
styrelsen erhåller information och nödvändigt be-
slutsunderlag samt är föredragande vid styrelse-
mötena. Verkställande direktören håller kontinu-
erligt styrelsen och ordföranden informerade om
bolagets och koncernens finansiella ställning och
utveckling. Göran Gezelius tillträdde som VD och
koncernchef den 2 maj 2005.

Verkställande direktören leder arbetet i flera
av de internstyrelser som utsetts för Gunnebos
Kompetens- och Kundcentra. Arbetet följer en
standardagenda.

Koncernledning
Gunnebos koncernledning har under året bestått
av en Verkställande ledning samt en Lednings-
grupp, vilka presenteras på sidorna 76-77 i denna
årsredovisning.

Den verkställande ledningen har under året
haft nio protokollförda möten och Ledningsgrup-
pen har haft fyra heldagsmöten.

Extern revision
Gunnebos revisorer väljs av årsstämman för en pe-
riod av fyra år. Innevarande period inleddes 2004
och gäller till och med årsstämman 2008.

Vid årsstämman 2004 valdes Pricewaterhouse-
Coopers AB som revisionsbolag. Bror Frid har från
2005 varit huvudansvarig revisor.

Revisorerna rapporterar till styrelsen om sin
granskning och avger omdöme om den interna
kontrollen.

Utöver ordinarie revisionsuppgifter bistår
PricewaterhouseCoopers Gunnebo framförallt
med genomgångar vid företagsförvärv, så kallade
Due Diligence. Utförda uppdrag har ej bedömts
ge upphov till någon jävsituation. Uppgifter om
ersättningar till revisorerna återfinns i not 32.

Rapport om intern kontroll

Rapport
om intern kontroll
Denna rapport är upprättad i enlighet med Svensk
kod för bolagsstyrning och den vägledning som
framtagits av FAR och Svenskt Näringsliv gemen-
samt. Rapporten begränsas till en beskrivning av
hur den interna kontrollen avseende den finansiel-
la rapporteringen är organiserad och innehåller
inte något yttrande över hur väl den har fungerat.

Kontrollmiljö
Ett effektivt styrelsearbete är grunden för god
intern kontroll. I styrelsens arbetsordning och
instruktioner för verkställande direktören och
styrelsens utskott säkerställs en tydlig roll- och
ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hante-
ring av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare
fastställt ett antal grundläggande riktlinjer och
policies av betydelse för arbetet med den interna
kontrollen. Dessa inkluderar bland annat Perso-
nalpolicy, Code of Conduct, Finanspolicy, Investe-
ringspolicy och Redovisningsprinciper. Syftet med
dessa policies är bland annat att skapa grunden
för en god intern kontroll. Dessa policies följs upp
och omarbetas löpande.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till
styrelsen utifrån fastställda rutiner. Som en del i
ansvarsstrukturen ingår att styrelsen löpande ut-
värderar verksamhetens prestationer och resultat
genom ett ändamålsenligt rapportpaket innehål-
lande verksamhets- och resultatutfall, prognoser,
analys av nyckeltal samt annan väsentlig operatio-
nell och finansiell information.

Styrelsen har utsett ett särskilt revisionsut-
skott. I revisionsutskottets arbete ingår att utvär-
dera och diskutera väsentliga redovisningstek-
niska och rapporteringsmässiga frågeställningar.
Revisionsutskottet har återkommande möten med
de externa revisorerna och bolagets verkställande
ledning. Som en del i utvärderingen av den interna
kontrollen i verksamheten sker en löpande avrap-
portering från revisionsutskottet till styrelsen och
de beslut som fattas bereds och fattas i enlighet
med fastställda instruktioner.

Riskbedömning
Bolaget har under året genomfört en riskanalys
för bedömning av risker som kan påverka den fi-
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nansiella rapporteringen. Denna process kommer
att vara en årligen återkommande process som
styrelsen, efter behandling i revisionsutskottet,
kommer att utvärdera och fastställa.

Gunnebo har identifierat ett antal resultaträk-
nings- respektive balansräkningsposter där den
inneboende risken för väsentliga fel är förhöjd. I
bolagets verksamhet finns dessa risker i huvud-
sak i värdering av varulager, kundfordringar samt
avsättningar.

Vidare finns sedan tidigare ett antal riskhante-
ringsprocesser etablerade som har stor påverkan
på bolagets förmåga att säkerställa en korrekt
finansiell rapportering. Dessa procedurer omfattar
huvudsakligen följande områden:

n Riskbedömningar i samband med strategisk
planering, budgetering/prognoser och för-
värvsaktiviteter som bland annat syftar till
att identifiera händelser på marknaden eller i
verksamheten som kan föranleda förändringar i
till exempel värderingar av tillgångar.

n Processer för att fånga upp förändringar i
redovisningsregler och rekommendationer som
säkerställer att dessa förändringar återspeglas
i Gunnebos finansiella rapportering på ett kor-
rekt sätt.

Kontrollaktiviteter
Kontrollstrukturer utformas för att hantera de
risker som bedöms vara väsentliga för den interna
kontrollen över den finansiella rapporteringen.
Dessa kontrollstrukturer består dels av en orga-
nisation med tydliga roller som möjliggör en ef-
fektiv, och ur ett internkontrollperspektiv lämplig
ansvarsfördelning, dels av specifika kontrollakti-
viteter som till exempel tydliga beslutsprocesser
och beslutsordningar för väsentliga beslut (till
exempel investeringar, förvärv, avyttringar, etc.),
resultatanalyser och andra analytiska uppföljning-
ar, avstämningar och inventeringar. Exempelvis
har under året affärsprocessen kring installations-
projekt dokumenterats och implementerats.

Information och kommunikation
Bolagets väsentliga styrande dokument i form
av policies, riktlinjer och manualer, till den del de
avser den finansiella rapporteringen hålls löpande
uppdaterade och kommuniceras via relevanta
kanaler, till exempel intranät.

För kommunikation med externa parter finns
en tydlig policy som anger riktlinjer för hur denna
kommunikation bör ske. Syftet med policyn är att
säkerställa att alla informationsskyldigheter efter-
levs på ett korrekt och fullständigt sätt.

Uppföljning
Styrelsen tar löpande del av ledningens rapporter
över den finansiella utvecklingen med analyser
och kommentarer till utfall, planer och progno-
ser. Styrelsen får återrapportering från de möten
revisionsutskottet har med externrevisorer och
verkställande ledning.

I revisionsutskottets arbete ingår att löpande
följa upp effektiviteten i den interna kontrollen.

Bolaget har från den 1 februari 2007 inrättat en
särskild funktion för intern kontroll.

Göteborg den 8 februari 2007
Gunnebo AB
Styrelsen
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Roger Holtback
Styrelseordförande
Invald år: 1993
Född år: 1945
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning:
Egenföretagare och inves-
terare med styrelseuppdrag
i noterade och onoterade
företag
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund:
Mångårig erfarenhet som
VD och företagsledare inom
Volvo, SEB och Bure
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande i Holtback In-
vest AB med dotter- och in-
tressebolag, Finnveden AB,
Tradimus AB samt Svenska
Mässans Stiftelse. Ledamot
i IHS Inc., USA, ordförande i
Nordic Capital Review Com-
mittee samt medlem av
Stenas Sfärråd
Aktieinnehav: 175 000

Mikael Jönsson
Styrelseledamot
Invald år: 2000
Född år: 1963
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning:
Affärsområdeschef, Vätter-
ledens Invest AB
Utbildning: Högskolestudier
i ekonomi
Professionell bakgrund:
Aktiemäklare samt olika
ledande befattningar inom
Vätterledens Invest AB
Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot i Vätterledens
Invest AB med dotterbolag,
Gunnebo Industrier AB,
Kopparbergs Bryggeri AB
ochWipcore AB samt styrel-
seordförande i SC Commu-
nication AB
Aktieinnehav: 92 000

Styrelse
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Styrelse och revisorer

Martin Svalstedt
Styrelseledamot
Invald år: 2003
Född år: 1963
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning:
VD, Stena Adactum AB
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund:
CFO Capio AB samt ledande
finansiella befattningar inom
Stora Merchant och ABB
Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Gislaved
Folie AB, Envac Centralsug AB
och S-Invest Trading AB samt
ledamot i Ballingslöv Interna-
tional AB, Midelfart-Sonnes-
son AB, Stena Adactum AB
och Stena Renewable Energy
AB
Aktieinnehav: 30 000

Bjarne Holmqvist
Styrelseledamot
Invald år: 1993
Född år: 1945
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning:
Ägare och investerare samt
styrelseuppdrag i ett antal
bolag
Utbildning: Civilingenjör
Professionell bakgrund:
Mångårig erfarenhet som
VD och koncernchef i Bofors
Kilsta, Componenta, BPA och
Gunnebo AB
Övriga styrelseuppdrag: Ord-
förande i Gunnebo Industrier
AB, Atlet AB, Speed Identity
AB, Stiftelsen Chalmers
Industriteknik och Örgryte
Industri AB, ledamot i bl a
Svenska Mässans Stiftelse
Aktieinnehav: 531 334

Lena Olving
Styrelseledamot
Invald år: 2004
Född år: 1956
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning:
Direktör ”Operational Excel-
lence”, Volvo Car Corporation
(VCC)
Utbildning: Civilingenjör
Professionell bakgrund:
Drygt 20 år på olika be-
fattningar inomVolvo Car,
inklusive fem år i Asien
som ansvarig för Volvo Cars
verksamhet i Sydostasien
samt en period somVD för
Samhall Högland AB
Övriga styrelseuppdrag:
Norsk Hydro AS, Norge
Aktieinnehav: 0

Från vänster: Roger Holtback, Bo Dankis, Mikael Jönsson, Lena Olving, Martin Svalstedt, Björn Eriksson,
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Bo Dankis
Styrelseledamot
Invald år: 2006
Född år: 1954
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning:
VD och koncernchef Perstorp
AB
Utbildning: Civilingenjör
Professionell bakgrund:
Mångårig erfarenhet som
VD och företagsledare inom
Forsheda AB, ABB och Assa
Abloy
Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Perstorp
Holding AB med dotterbolag
och intressebolag, Ekeby
Invest AB, Gadelius K.K. och
Mandator AB
Aktieinnehav: 0

Björn Eriksson
Styrelseledamot
Invald år: 2006
Född år: 1945
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning:
Landshövding i Östergöt
lands län
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund:
Rikspolischef, General
direktör Generaltullstyrelsen,
President Interpol ochWorld
Customs Organisation (WCO)
och ledande befattningar
inom Finansdepartementet
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande i bland annat
NTF, AB Göta Kanalbolag,
Länsarbetsnämnden och
Svenska Skidskytteförbun
det. Ledamot i bland annat
SEBankens Samhällsekono
miska Råd och Barndiabetes
fonden
Aktieinnehav: 0

Christer Grimståhl
Arbetstagarrepresentant för SIF,
suppleant
Invald år: 2005
Född år: 1962
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Säljare
Aktieinnehav: 0

Bo Anders Hansson
Arbetstagarrepresentant för SIF
Invald år: 1999
Född år: 1954
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Ingenjör
Aktieinnehav: 0

Lars-Olof Larsson
Arbetstagarrepresentant för
Metall, suppleant
Invald år: 2005
Född år: 1961
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Fordonsteknisk
Aktieinnehav: 0

Claes-Göran Karlsson
Arbetstagarrepresentant för
Metall
Invald år: 2000
Född år: 1958
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Verkstads
tekniker
Aktieinnehav: 0

Revisorer

Bror Frid
Född år: 1957
Auktoriserad revisor,
PricewaterhouseCoopers

Bjarne Holmqvist, Christer Grimståhl, Bo Anders Hansson, Lars-Olof Larsson och Claes-Göran Karlsson.



Jean-Marie Betermier
Chef Kompetenscenter
elektronisk Säkerhet
Anställd: 2001
Född år: 1962
Medborgarskap: Franskt
utbildning: Civilingenjör
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar i
flera säkerhetsföretag bl a
CS Group
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 2 000
Personaloptioner: 2 000

Olle Magnusson
Chef Kundcenter Gunnebo
Tyskland / Österrike
Anställd: 2006
Född år: 1950
Medborgarskap: Svenskt
utbildning: Ingenjör,
ekonom
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar
inom bl a IbM, Volvo Car
Corporation, biosys
Styrelseuppdrag: Migros
eurocentes
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: –
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Göran Gezelius
VD och Koncernchef
Anställd: 2005
Född år: 1950
Medborgarskap: Svenskt
utbildning: Civilekonom
och Civilingenjör
Professionell bakgrund:
Vice VD Atlas Copco och
Affärsområdeschef på
Sandvik Ab
Styrelseuppdrag:
Teknikföretagen
Aktieinnehav: 150 000
Personaloptioner: 24 000
samt 100 000 tecknings-
optioner

LarsWallenberg
Chefsjurist och ansvarig
för affärsutveckling och
företagsförvärv
Anställd: 2002
Född år: 1951
Medborgarskap: Svenskt
utbildning: Jur Kand
Professionell bakgrund:
Chefsjurist på Trelleborg
och boliden
Styrelseuppdrag:
AlfaSensor Ab
Aktieinnehav: 20 780
Personaloptioner: 12 600

Hans af Sillén
ekonomi- och Finans-
direktör,* IT-direktör
Anställd: 2006
Född år: 1964
Medborgarskap: Svenskt
utbildning: Civilekonom
och Ingenjör
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar
inom Atlas Copco-
koncernen
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 2 000
Personaloptioner: –
* efterträdde Lennart Gustavsson
som ekonomi- och finansdirektör
den 1 januari 2007, som då gick
i pension

Anders Ågren
Chef Kundcenter Gunnebo
Frankrike
Anställd: 2006
Född år: 1947
Medborgarskap: Svenskt
utbildning: Ingenjör,
ekonom
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar
inom Sandvik-koncernen
Styrelseuppdrag: euro-
maint Ab, Swedesurvey Ab,
Järntorget Ab
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: –

Verkställande ledning Ledningsgrupp

Stefan Andersson
Chef Kompetenscenter
Inre områdesskydd
Anställd: 2002
Född år: 1964
Medborgarskap: Svenskt
utbildning: Civilingenjör,
MbA
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar
inom Abb, Trelleborg och
Atlas Copco
Styrelseuppdrag: Draken i
Reftele Ab och Ab Dogman
Aktieinnehav: -
Personaloptioner: –

Sven Boëthius
Chef Kundcenter Gunnebo
nordic
Anställd: 1997
Född år: 1948
Medborgarskap: Svenskt
utbildning: Civilekonom,
MbA
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar
inomMölnlycke-
koncernen
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 5 400
Personaloptioner: 5 000

Gilbert Korchia
Chef affärsenhet bank,
Gunnebo Frankrike
Anställd: 2000
Född år: 1954
Medborgarskap: Franskt
utbildning: Ingenjör
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar
inom Dassault A.T.
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: –

WilliamMouat
Chef Gunnebo Region
Indian ocean Rim
Anställd: 2000
Född år: 1953
Medborgarskap: brittiskt
utbildning: Studier i eko-
nomi och elektronik
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar
inom Racal electronics PLC
och Chubb Security PLC
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: 3 000

KONCERNLEDNING



Robert Hall
Chef Kompetenscenter
Säker Förvaring
Anställd: 2005
Född år: 1960
Medborgarskap: brittiskt
utbildning: ekonom
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar
inom bl a Sandvik, Dormer
Tools och ballingslöv
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: –

Göran Gustafson
Chef Kompetenscenter Säker
Kontanthantering, Logistik-
direktör
Anställd: 2006
Född år: 1952
Medborgarskap: Svenskt
utbildning: Civilingenjör
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar inom
tillverkning, distribution
och logistik, senast Vice
President operations SnA
europe
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 6 000
Personaloptioner: –

Janerik Dimming
Informationsdirektör
Anställd: 2001
Född år: 1945
Medborgarskap: Svenskt
utbildning: Fil Kand
Professionell bakgrund:
Informationschefsbe-
fattningar inom bl a SKF,
Samhall, Adera
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 2 000
Personaloptioner: –
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RobWheeler
Chef Kompetenscenter
Tillträdeskontroll
Anställd: 1998
Född år: 1951
Medborgarskap: brittiskt
utbildning: Marknads-
ekonom
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar
inom Secureforce
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: –

Åke Sundby
Chef Kompetenscenter
Yttre områdesskydd
Anställd: 2006
Född år: 1948
Medborgarskap: Svenskt
utbildning: MbA
Professionell bakgrund:
Ledande positioner inom
Sandvik, bahco och Atlas
Copco
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 2 000
Personaloptioner: –

JayWright
Chef Kundcenter Gunnebo
Storbritannien / Irland
Anställd: 1990
Född år: 1951
Medborgarskap: brittiskt
utbildning: Ingenjör
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar
inomHenderson Industrial
Doors, Tarmac och Chubb
Security Installations
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: 10 000

José Ortuno
Chef Kundcenter Gunnebo
Spanien
Anställd: 1991
Född år: 1955
Medborgarskap: Spanskt
utbildning: Mariningenjör
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar
inomVeritas, VD Fichet-
Sistemas SA
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: –

Agneta Hultgren
Personaldirektör
Anställd: 2007
Född år: 1953
Medborgarskap: Svenskt
utbildning: Socionom
Professionell bakgrund:
Personalchefsbefattningar
inom bl a Getinge, Alltima
och esab
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: –

Björn Strömberg
Group Controller
Anställd: 1995
Född år: 1960
Medborgarskap: Svenskt
utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund:
Auktoriserad revisor ernst &
Young
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 4 000
Personaloptioner: –

Torbjörn Olsson
Group Treasurer
Anställd: 2002
Född år: 1962
Medborgarskap: Svenskt
utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar hos
Castellum Ab och norra
Älvstranden
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 2 000
Personaloptioner: –

Paul Extance
Group business Controller
Anställd: 2000
Född år: 1962
Medborgarskap: brittiskt
utbildning: CivilekonomMbA
Professionell bakgrund:
Ledande positioner inom bl a
Delta, TT Group ochWilliams
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: –
Personaloptioner: –

Ledande
befattningshavare
på ekonomi- och
finansavdelningen
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Kompetenscenter

Kompetenscenter

SÄKER FÖRVARING

Robert Hall
Competence Centre Secure
Storage
Po box 61,Woden Road
Wolverhampton
West Midlands, WV10 0eW
united Kingdom
Tel: +44 1902 45 51 11
Fax: +44 1902 35 10 77
Ledningsgrupp:
Robert Hall, General Manager
Peter Samuelsson, Market &
business Development
Wiebe Raap, operations
AnnMarie nygren, Logistics &
Customer Service
Adrian Robinson, Financial Services
Jean-Pierre Maire, business Line
Development

YTTRE OMRÅDESSKYDD
Åke Sundby
Competence Centre outdoor
Perimeter Security
Johann-Reineke-Str. 6-10
De-331 54 SALZKoTTen
Tel: +49 5258 500 721

Ledningsgrupp:
Åke Sundby, Competence Centre
Manager
Fredrik Granat, business develop-
ment
Axel Lohman, Finance
Matthieu escudie, Plant Manager
Doulevant le Chateau
Frank Stöhr, Plant Manager
Salzkotten
Joe Scott, Technical Projects

SÄKER KONTANT-
HANTERING
Göran Gustafson
Gunnebo Cash Automation Ab
box 5321
Se-402 27 GÖTeboRG
besöksadress: Fabriksgatan 10
Tel: +46 (0) 31 749 90 50
Fax: +46 (0) 31 749 90 60
Ledningsgrupp:
Göran Gustafson, Competence
Centre Manager och SvP Quality &
Logistics
bertil Gunnesson, operations &
business Control
Gunnar Konkell, business &
Technical Development Cash
Handling
Kent Schölin, business & Technical
Development Manager eAS & Locks

INRE OMRÅDESSKYDD
Stefan Andersson
Gunnebo Troax Ab
box 89
Se-330 33 HILLeRSToRP
besöksadress: Tyngel
Tel: +46 (0) 370 828 00
Fax: +46 (0) 370 824 02
Ledningsgrupp:
Stefan Andersson, Competence
Centre Manager
Andreas Green, Finance
Morgan barrington, Marketing
Lasse Sirtola, Technical
Fredrik Anderssson, Logistics & IT
nebojsa obradovic, Production
Kjell Karlsson, Procurement
Maria blomdahl, Human Resources

ELEKTRONISK SÄKERHET
Jean-Marie Bétermier
Competence Centre electronic
Security
c/o Ritzenthaler
15-17 AveMorane Saulnier
FR-78457VeLIZYVILLACoubLAY
CeDeX
besöksadress: 15-17 AveMorane
Saulnier
Tel: +33 1 34 65 41 10
Fax: +33 1 34 65 41 39
Ledningsgrupp:
Jean-Marie, bétermier, Competence
CentreManager och business Develop-
ment and Customer Service
MurielMeier, Internal Service&
SupportManager
Philippe Schlatter, operations
Patrick Ditz, Technical Development
&Design
Dominique Auvray,Marketing
Development

TILLTRÄDESKONTROLL
RobWheeler
Competence Centre entrance
Control
bellbrook business Park
uckfield, east Sussex, Tn22
1QQ
Tel: +44 1825 76 10 22
Fax: +44 1825 76 38 35
Ledningsgrupp:
RobWheeler, Competence Centre
Manager
Robert Johdet, Internal Services
& Support
Raphaël Roy, Customer Service
Michele Maistri, operations
Jacques barsi, Technical Develop-
ment & Design
Stephen bates, business Deve-
lopment
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BELGIEN/LUXEMBURG
Laurent Mussilier
Gunnebo belgium SA/nV
Riverside business Park
bld International 55,
building G
be-1070 bRuXeLLeS
Tel: +32 2 464 19 11
Fax: +32 2 465 38 78
Ledningsgrupp:
Laurent Mussilier, Customer Centre
Manager
Luc borlon, bLM Secure Storage och
bLM bank
Martijn Zandvliet, bLM Retail
Patrick Peters, bLM Site Protection
Frederik de broyer, bLM After Sales
Service
Roland buggenhout, Internal
Service & Support

NORDEN
Sven Boëthius
Gunnebo nordic Ab
P o box 9065
Se-400 92 GÖTeboRG
besöksadress: Askims Verk-
stadsväg 4
Tel: +46 (0) 31 727 79 00
Fax: +46 (0) 31 727 79 79
Ledningsgrupp:
Sven boëthius, Customer Centre
Manager och bLM Site Protection
Tor Melleberg, bLM Secure
Storage
Tom Christensen, bLM bank
Jerker Krabbe, bLM Retail
Tormod Lövseth, bLM After Sales
Service
Magnus olbin, Internal Service
& Support

NEDERLÄNDERNA
Patrick van Aart
Gunnebo nederland bV
Visseringsweg 23
nL-1112 AS DIeMen
besöksadress:
Visseringssweg 23
Tel: +31 20 3 988 988
Ledningsgrupp:
Patrick van Aart, Customer Cen-
tre Manager och bLM Retail
Frithjof boonstra, bLM Secure
Storage
Henk Portegies Zwart, bLM bank
& After Sales Service
ben Derks, Internal Service &
Support Manager
eric-Jan van Dam, bLM Site
Protection

EU-ÖST
Jerzy Szkalej
Country Manager
Gunnebo eu-east
c/o Gunnebo Polska Sp.z.o.o.
Piwonicka 4
PL-68-800 KALISZ
Tel: +48 62 768 55 70
Fax: +48 62 768 55 71
Ledningsgrupp:
Jerzy Szkalej, Customer Centre
Manager Polen, Manager eu-Öst
och Country Manager Tjeckien
Istvan Roszmann, Country
Manager ungern

KANADA
John Haining
Gunnebo Canada Inc.
9 Van der Graaf Court
brampton
ontario, L6T5e5
Tel: +1 416 249 72 41
Fax: +1 416 249 05 72
Ledningsgrupp:
John Haining, Customer Centre
Manager, bLM After Sales Service
och bLM Site Protection
bruce Archer, bLM Retail

ITALIEN
Maurizio Casali
Gunnebo Italy
c/o Fichet S.p.A.
Via Metallino 12
IT-20090 VIMoDRone (MI)
Tel: +39 02 90 99 21
Fax: +39 02 90 99 22 60
Ledningsgrupp:
Maurizio Casali, Customer Centre
Manager och bLM Secure Storage
Arrigo Horn, bLM bank
Marco Depaoli, bLM Retail
Mauro bonetto, bLM Site
Protection
ettore nissi, bLM After Sales
Service
Lorraine Martin-Reeve, Internal
Service & Support

FRANKRIKE
Anders Ågren
Gunnebo France
bP 11
FR-78141 VeLIZY VILLA-
CoubLAY
besöksadress: Ave Morane
Saulnier
Tel: +33 1 34 65 65 34
Fax: +33 1 34 65 39 47
Ledningsgrupp:
Anders Ågren, Customer Centre
Manager och Internal Service &
Support
oliver Miaux, Finance
olivier bianchi, bLM Secure
Storage
Gilbert Korchia, bLM bank
Pascale Ghezi-Prost, bLM Retail
Arnaud de Seigneurens, bLM Site
Protection
Delphine Guerrier, bLM After
Sales Service

bLM = business Line Manager, Chef för en affärsenhet

PORTUGAL
Carlos Valpradinhos
Gunnebo Portugal
Fichet (Portugal) S.A.
Av. Infante D. Henrique, lote
306-2
PT-1950-721 LISboA
Tel: +351 218 31 56 00
Fax: +351 183 156 99
Ledningsgrupp:
Carlos Valpradinhos, Customer
Centre Manager och bLM Retail
António Matos bLM Secure
Storage
José Caracol, bLM bank
João André, bLM Site Protection
nuno bonito, bLM After Sales
Service
nunoMiranda, Internal Service
& Support
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TYSKLAND/ÖSTERRIKE
Olle Magnusson
Gunnebo Deutschland GmbH
Siemensstrasse 1
De-85716 unTeRSCHLeISS-
HeIM
besöksadress:
Siemensstrasse 1
Tel: +49 89 95 96 (0)
Fax: +49 89 95 96 200
Ledningsgrupp:
olle Magnusson, Customer Centre
Manager och Internal Service &
Support
Manfred Stuckenbrock, bLM bank
Wolfgang Amman, bLM Retail
Manfred busko, bLM Site Protection
Andreas Ross, bLM Secure Storage
Dieter bangel,bLM After Sales
Service

STORBRITANNIEN/
IRLAND
JayWright
Gunnebo uK Ltd
P o box 61
Woden Road
Wolverhampton,WV10 0bY
Tel: +44 1902 45 51 11
Fax: +44 1902 35 19 61
Ledningsgrupp:
JayWright, Customer Centre
Manager och Internal Service &
Support
Tom Rochford, bLM Secure
Storage
Martin Houseman, bLM bank
& Retail
Paul Green, bLM Site Protection
Frank Kelly, bLM After Sales
Service

SPANIEN
José Ortuño
Gunnebo Spain
c/o Fichet Sistemas y Servi-
cios SA
c/ Josep Plá edifici b2
eS-08019 bARCeLonA
Tel: +34 93 316 26 00
Fax: +34 93 265 06 82
Ledningsgrupp:
José ortuño, Customer Centre
Manager och bLM After Sales
Service
Antonio Perez, bLM Secure
Storage
Jordi Riart, bLM bank
Ramón Juliá, bLM Retail
Fransisco Saras, bLM Site
Protection
Juan Manuel Vera, Internal
Service & Support

VÄSTRA ASIEN/
NORRA AFRIKA/
SYDÖSTRA EUROPA
Fred Mertens
GunneboWanasee
c/o Fichet Sistemas y
Servicios
c/ Josep Plá edifici b2
eS-08019 bARCeLonA
Tel: +34 93 316 26 76
Fax: +34 93 265 06 82
Ledningsgrupp:
Fred Mertens, Customer Centre
Manager
Ian butler, bLM Site Protection
nabil Shahlawi, West Asia
Dominique Girard, north Africa
Jacques Roozendaal, South east
europe
Xavier Sanso, Internal Service &
Support

SCHWEIZ
Mike Finders
Gunnebo Suisse SA
Route de St.-Cergue 303
CH-1260 nYon
Tel: +41 22 363 77 77
Fax: +41 22 363 77 87
Ledningsgrupp:
Mike Finders, Customer Centre
Manager, bLM bank och bLM
Retail
Andreas Dietiker, bLM After Sales
Service
Christine Mercanton, bLM Secure
Storage
Christoph Meyer, bLM Site
Protection
Jean-Claude Vettiger, Internal
Service & Support

Kundcenter



AUSTRALIEN/
NYA ZEELAND
Dan Turner
Gunnebo Australia
c/o Gunnebo Security Pty Ltd
Po box 226
22 South Street
RYDALMeRe nSW 1701
Au-2116 SYDneY
Tel: +61 2 8845 07 00
Fax: +61 2 8845 07 31
Ledningsgrupp:
Dan Turner, Customer Centre
Manager, bLM bank, bLM Retail,
After Sales Service
Ray Kelly, bLM Secure Storage
Tim Firth, bLM Site Protection
Karin van Leeuwen, Internal
Service & Support

SINGAPORE
Elsie Tay
Gunnebo Singapore Pte Ltd
8 ShentonWay
#17-01 Temasek Tower
SG-68811 SInGAPoRe
Tel: +65 6327 91 19
Fax: +65 6225 2542
Ledningsgrupp:
elsie Tay, Customer Centre
Manager, bML Site Protection,
After Sales Service och Internal
Service & Support
Jeffrey Hermawan, bLM Secure
Storage

INDIEN
Nicholas Roberts
Gunnebo India
156 Dr. Mascarenhas Road
opp. Post office, Mazagaon
In-400010 MuMbAI
Tel: +91 22 2370 70 00
Fax: +91 22 2373 93 05
Ledningsgrupp:
nicholas Roberts, Customer Cen-
tre Manager, After Sales Service
and Internal Service & Support
Raju Dayani, bLM bank
Venn Gopal, bLM Secure Storage
Gurudas Parwani, bLM Retail
Dinesh babbar, bLM Fire Products
Subhas C, bLM Site Protection

SYDAFRIKA
Robert Hermans
Gunnebo South Africa
Private bag X023
ZA-1422WADeVILLe
besöksadress: 105, naging-
ton Road
Tel: +27 11 878 23 00
Fax: +27 11 827 77 65
Ledningsgrupp:
Robert Hermans, Customer Cen-
tre Manager, bLM Secure Storage,
och Retail
David Smith, bLM bank & exports
John MacGregor, bLM Site
Protection
bruce Spence, After Sales and
operations
Clifford Pitout, Internal Service
and Support

INDONESIEN
Hindra Kurniawan
Gunnebo Indonesia
c/o PT Indolok bakti utama
Grha Gunnebo Indonesia
ID-104 30 JAKARTA
Tel: +62 21 314 83 83
Fax: +62 21 314 37 37
Ledningsgrupp:
Hindra Kurniawan, Customer
Centre Manager
YA Santoso, bLM Secure Storage
Setiawan, bLM bank
Indra Komari, bLM Retail
Amin Samsiwidjaja , bLM Fire
Products & Site Protection
Shirley Tamtomo, After Sales
Service
WilliamMouat, Internal Service
& Support

WilliamMouat
ReGIonCHeF
Gunnebo Region Indian
ocean Rim
8 ShentonWay
#17-01 Temasek Tower
SG-68811 SInGAPoRe
Tel: +65 6327 91 19
Fax: +65 6225 2542
Ledningsgrupp:
WilliamMouat, Regionchef
Sacha de La noë, Finance
nicholas Roberts, Customer
Centre Manager Gunnebo Indien
Hindra Kurniawan, Customer Cen-
tre Manager Gunnebo Indonesien
elsie Tay, Customer Centre
Manager Gunnebo Singapore
Robert Hermans, Customer
Centre Manager Gunnebo
Sydafrika
Dan Turner, Customer Centre
Manager Gunnebo Australien/
nya Zeeland

Region Indian Ocean RIM
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Begrepp i Gunnebos värld

AM
Akusto Magnetisk teknik. Används för varularm.
Ingen annan teknik kan tillhandahålla stöldskydd
över så stora avstånd. Tekniken gör det möjligt att
arbeta med små, diskreta larmbrickor och självhäf-
tande stöldskyddsetiketter.

BRE
Burglary Resistant Equipment. Inbrottsskyddande
produkter.

CCTV
Closed Circular Television. Begrepp för interna
videoövervakningssystem.

CIT
Cash In Transit. Samlande begrepp för transport av
pengar mellan till exempel bank och uppräknings-
central.

CTU
Cash Transfer Unit. SafePay™ Tömningsenhet. I
denna enhet tömmer man de sedlar som samlats
upp i IDU:n.

Competence Centre / Kompetenscenter
Benämning på de enheter som ansvarar för pro-
duktförsörjning som tillverkning och inköp, Forsk-
ning och utveckling inom Gunnebokoncernen.

Customer Centre / Kundcenter
Benämning på Gunnebos säljbolag per land/
region.

EM
Elektromagnetisk teknik. Används för varularm.
Kännetecknas av att den är kompatibel med metall.
En stöldskyddsbricka kan exempelvis integreras på
eller i metallvaror.

Entrékontroll
Passering där personlig identifiering krävs. Exempel:
Kontor, fängelser, många områden på en flygplats.

FRE
Fire Resistant Equipment. Brandskyddande produk-
ter.

Högsäkerhetsklassade skåp
Flertalet av de skåp som Gunnebo säljer har genom-
gått omfattande tester för både brand och inbrott.
När ett skåp passerat dessa tester blir det certifierat,
och de högst certifierade skåpen benämns som hög-
säkerhetsklassade.

Högsäkerhetslås
Certifierade lås som genomgått omfattande tester,
bland annat manipulationstester.

IDU
Intelligent Deposit Unit. Recirkulerade kassett till
SafePays sedelenhet.

Begrepp i Gunnebos värld

Områdesskydd
System som används för att upptäcka obehörig
in- och utpassering samt för identifiering vid larm
från annan larmutrustning än skalskyddet. Ett
exempel är att kunna urskilja om det är en män-
niska eller ett djur alternativt någon händelse som
förorsakat ett larm.

Passagekontroll
Passagen registreras men ingen personverifiering
krävs. Exempel: tunnelbana, fotbollsstadium,
simhall.

RF
Radiofrekvensteknik. Används för varularm. Har
under många år använts för att bekämpa snatte-
rier och är en lösning optimerad för kläddetaljister,
varuhus och stormarknader.

RFID
Radio Frequency Identification. En teknik för kom-
munikation via radiovågor där applikationerna kan
både sända och ta emot information.

RM
Radio magnetiskt system. Används för varularm.
En unik, egenutvecklad tekniklösning som kombi-
nerar RF och EM.

SafePay™
Gunnebos egenutvecklade system för effektiv och
helt sluten kontanthantering.

SDU
Secure Deposit Unit. Recirkulerade kassett till
SafePays sedelenhet med infärgningsskydd.

Skalskydd
Benämning på de lager med olika säkerhetsnivåer
som ofta appliceras inom yttre områdesskydd.

SMB/Arcana
Site Master Bank/Arcana. Gunnebos egenutveck-
lade system för integrerad elektronisk övervak-
ning inom Banksektorn. Integrerar alla önskvärda
funktioner till en applikation: CCTV, Passage- och
entrékontroll, brandlarm, inbrottslarm med mera.

SMI
Site Master Industry. Gunnebos egenutvecklade
system för integrerad elektronisk övervakning.
Appliceras främst på verksamheter med egen
övervakningscentral. Integrerar befintliga appli-
kationer till en. Innefattar vanligtvis passage- och
entrékontroll, inbrottslarm m.m.

Säker Förvaring
Sammanfattande begrepp för Gunnebos sorti-
ment för traditionell, fysisk säkerhet som kassa-
skåp, valv och valvdörrar.
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Årsstämma
Gunnebos årsstämma hålls onsdagen den 28 mars 2007
klockan 16.00 på biograf bergakungens Sal, Skånegatan 16,
Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som vill deltaga på årsstämman måste den
22 mars 2007 vara införd i aktieboken som förs av VPC
Ab samt senast den 22 mars klockan 16.00 ha anmält sig
till Gunnebo Ab. Aktieägare med förvaltningsregistrerade
aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på stämman, före
den 22 mars 2007 ha omregistrerat aktierna i eget namn.

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelningen för 2006
blir 1:60 kr per aktie. Avstämningsdagen föreslås bli den
2 april 2007 och utdelningen beräknas bli utbetald via VPC
den 5 april 2007.

Ekonomisk information 2007

Delårsrapport januari-mars 26 april
Delårsrapport januari-juni 19 juli
Delårsrapport januari-september 25 oktober
Bokslutskommuniké 2007 7 februari 2008

Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på
engelska, finns tillgänglig och kan beställas via:
Hemsida: www.gunnebo.com
e-post: info@gunnebo.com
Telefon: +46 (0)31 83 68 00
Fax: +46 (0)31 83 68 10
Adress: box 5181, Se-402 26 Göteborg

För mer information, vänligen kontakta:
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo Ab
Telefon: +46 (0)31 83 68 03
Mobil: +46 (0)705 83 68 03
e-post: janerik.dimming@gunnebo.com

om ej annat anges avser samtliga uppgifter i denna
årsredovisning kvarvarande verksamhet, det vill säga
exklusive Gunnebo Industrier.
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