Gunnebo Årsredovisning 2019 / Erbjudande

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

Entrance Control
Kontroll av tillträde
vid viktiga
entrépunkter

24

%

av koncernens omsättning

Safe Storage
Skyddar värdefulla
föremål från inbrott,
brand och explosion

37

%

av koncernens omsättning

12 

Cash Management
Skapar ett effektiv och
säkert kontantflöde

19

%

av koncernens omsättning

Integrated Security
Varje affär ska uppnå
koncernens mål för
lönsamhet och tillväxt

20

%

av koncernens omsättning
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Affärsområde
Drivkrafter och trender
• Städernas växande befolkning
driver utvecklingen av system för
tunnelbanor och stadsbussar
• Den ökade rörligheten skapar
förtätning och begränsningar på
flygplatserna i takt med att antalet
resenärer ökar
• Ökad rörlighet av såväl personal
som besökare
• Ökad processeffektivitet och
längre öppettider
• Växande hot från terrorism
och brottslighet – faktiska och
upplevda
• Stora investeringar i viktig
infrastruktur som kraftverk,
flygplatser och militära
anläggningar

Strategiska prioriteringar
• Ett brett produkterbjudande, från
högsäkerhetsklassade lösningar
för yttre områdesskydd till inre
tillträdes- och flödeskontroll
• Specialanpassade produkter
för flygplatser och tunnelbanor
med fokus på passagerarnas
upplevelse
• Processoptimering genom
automatisering ger god ROI tack
vare hållbarhet och tillförlitlighet
• Skalbar tillverkningskapacitet för
att kunna leverera stora projekt
med korta ledtider
• Ergonomisk utformning för att
förenkla interaktionen mellan
människa och maskin
• Kapacitet för enkel integration av
tredjepartsenheter
• Förmåga att analysera
data för utveckling av
processoptimeringsverktyg
• Biometri-anpassade funktioner
för enkel integration i kommande
ekosystem för identifiering
• Mjukvaruplattform för flödes
hantering för att förbättra den
operativa effektiviteten
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Entrance Control
Entrance Control handlar om att skydda människor,
tillgångar och byggnader genom att kontrollera tillträdet
med hjälp av passagespärrar och detekteringssystem.
Gunnebo har ett brett utbud av slussar för tillträdeskontroll som vändkors, Speed
gates, rotationsgrindar, entrégrindar, säkerhetsslussar och säkerhetskaruseller för
att styra flödet av människor in i, ut ur och inne i en anläggning, till exempel en kontorsbyggnad eller en högriskanläggning. Erbjudandet omfattar också lösningar som
är specifikt utformade för tunnelbana och järnväg (biljettkontrollgrindar) och flygplatser
(lösningar för passagerarhantering som automatiserad boarding, envägsslussar, immi
grationsslussar och slussar före säkerhetskontrollen). Dessutom erbjuder Gunnebo
högsäkerhetslösningar för yttre områdesskydd i vissa geografiska områden.

Gunnebo har en global marknads
andel på 12 procent och är därmed
den näst största globala aktören
Den globala marknaden för tillträdeskontroll
Marknaden för tillträdeskontroll av fotgängare har en uppskattad årlig marknadstillväxt på cirka 5 procent fram till 2023, på en marknad som är värd 7,5 Mdkr. På
denna marknad har Gunnebo en marknadsandel på 12 procent, och är därmed den
näst största globala aktören.
Geografiskt förväntas den högsta tillväxttakten komma från Asien, Mellanöstern
och Afrika. Även mogna marknader i Europa och Americas förväntas ha en god
tillväxt de närmaste åren.
Vad gäller kundsegment så drivs den globala tillväxten av urbanisering där flygplatser, tunnelbanor och bussnätverk är de segment som förväntas stå för den högsta efterfrågeökningen. Offentliga och kommersiella byggnader, i synnerhet kontor
och statliga byggnader, utgör fortfarande den största delen av marknaden och förväntas ha en god tillväxt. Även segment som utbildning, fritid och underhållning samt
högriskanläggningar uppvisar en ökad efterfrågan.

Resultat 2019
Entrance Control hade ett starkt år där nettoomsättningen ökade med 21 procent,
justerat för valutakurseffekter. Integrationen av Cominfo går enligt plan, och de
förväntade synergierna är bekräftade. Entrance Control fortsätter att växa med
innovativa lösningar inom segmentet kollektivtrafik och flera stora order har erhållits
från kunder inom segmentet flygplatser. Detta har varit möjligt tack vare Gunnebos
förmåga att leverera globala projekt med stora volymer och hög kvalitet.
För helåret uppgick affärsområdets EBITA till 204 Mkr (176), vilket gav en
EBITA-marginal om 15,6 procent (16,8). Entrance Control lyckades att både växa
och investera i framtida tillväxt under året, vilket förklarar den något lägre EBITA-
marginalen jämfört med föregående år.

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

Vision. Forma framtidens hantering av personflöden.

Produkterbjudande: Speedgates, vändkors, flygplatsprodukter, rotationsgrindar

Entrance Control i siffror

1 307 Mkr

21%

15,6%

EMEA 51%
Asia-Pacific 34%
Americas 15%

EBITA-marginal

Försäljning per region

5%

12%

Alvarado, Automatic Systems,
Dormakaba, Magnetic Autocontrol,
Integrated Design Limited, Boon Edam

Marknadstillväxt, 2016–2023

Marknadsandel, 2018

Konkurrenter i urval

Nettoomsättning

Försäljningstillväxt

Marknadsstruktur

7 400 Mkr
Marknadsvärde, 2018

Försäljningsmodell och kundstruktur
Försäljningsmodell
Direkt: 10%
Indirekt: 90%, via systemintegratörer och distributörer

Marknadssegment
Offentliga och kommersiella byggnader, arenor, högriskanläggningar,
tunnelbanor och flygplatser

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

Varumärken

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

Andel av koncernen
Nyckeltal

24%
Nettoomsättning



47%
EBITA

Nettoomsättning, Mkr
Försäljningstillväxt, %

2019

2018

1 307

1 048

21
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EBITA, Mkr

204

176

EBITA, %

15,6

16,8
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Kundcase

Swedavia ökar kundnöjdheten med
18 procent genom att implementera
Gunnebo Entrance Control-lösningar
// Swedavia, Sverige
Bakgrund
Swedavia äger, driver och utvecklar ett nät
verk av 10 svenska flygplatser, från Malmö i
söder till Kiruna i norr. Företaget grundades
2010 och är helägt av den svenska staten.
Under 2018 flög 42 miljoner passagerare
till och från Swedavias flygplatser. Flygplat
serna Stockholm Arlanda och Göteborg
Landvetter har flest passagerare, med nära
34 miljoner tillsammans under 2018. Arlanda
har ökat sitt passagerarantal i fler än 100
månader i följd.

Utmaningar
Resandet med flyg ökar. Flygindustrin för
utspår att passagerarantalet kommer att
fördubblas fram till år 2027 till fler än 8 mil
jarder globalt.
Swedavia är världsledande på drift av
klimatsmarta flygplatser. Företaget har som
mål att helt eliminera utsläppet av koldioxid
från fossila bränslen från den egna verk
samheten i slutet av 2020.
Innovation är en av Swedavias fyra kärn
värden, företaget arbetar ständigt för att
skapa en smidig och stressfri reseupp
levelse. Ett resultat av detta är införandet
av självbetjänings-slussar för boarding.

Lösning
Swedavia installerar cirka 240 Gunnebo
BoardSec- och PreSec-slussar på sina
flygplatser. Nästan hälften av dessa finns
på Arlanda, ytterligare 13 procent på
Landvetter, 10 procent på Malmö flygplats
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och ytterligare 30 procent på sju regionala
Swedavia-flygplatser. I slutet av 2019 var
de flesta installationerna slutförda.

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

Citat
”De automatiserade systemen har nu gett
våra passagerare på Arlanda 20–30 pro
cent mer tid att ägna sig åt vårt service
utbud på flygplatsen.”
Johan Monie, Business Process Manager på
Arlanda Flygplats
”Bromma flygplats har nu en ännu snabb
are och smidigare passagerarprocess tack
vare dessa system. Passagerarnas nöjdhet
har ökat med 18 procent sedan införandet
av systemen.”
Susanne Strand, Passenger & Customer
Experience Manager på Bromma flygplats

Identifiering genom ansiktsigenkänning utvecklar flygbranschen
Aena är världens största flygplatsoperatör
sett till antalet flygresenärer. Fler än 263
miljoner passagerare reste via de spanska
flygplatserna under 2018.
Iberia är Spaniens största flygbolag. Med
sina 144 flygplan erbjuder Iberia resedestinationer till 138 städer i Europa, Americas,
Afrika, Mellanöstern och Asien.

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

Lösning
Koncepttestet för identifiering genom ansikts‑
igenkänning ger passagerare som reser från
Madrid-Barajas internationella flygplats, Terminal 4, en möjlighet att registrera sig via en
mobilapp eller från en kiosk på flygplatsen.
Registreringen görs med hjälp av en teknik som läser av unika och icke överförbara
biometriska egenskaper, tillsammans med
id-dokumentation, såsom körkort eller pass.
När passagerarna har registrerat sig integreras den biometriska informationen till
Gunnebos Speedgate-slussar vid entrén
innan säkerhetskontrollen samt till flygplanets
boarding-gate. Det innebär att resenärerna

kan gå hela vägen ombord på planet utan att
behöva visa boardingkort eller id-dokument.
Aena och Iberia har samarbetat runt lösningen tillsammans med IECISA, Gunnebo
och Thales.
Koncepttestet inleddes i december 2019
och kommer att pågå under 6-12 månader.

höjer även säkerheten. Det frigör tid för säkerhetspersonalen som istället kan ägna mer
tid åt individer som behöver extra uppmärksamhet eller som har speciella behov. Ställtiden som flygplanet är på flygplatsen minskar
och därmed ökar effektiviteten.

Resultat

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

Koncepttestet har redan förbättrat kundupplevelsen på flygplatsen genom att integrera
alla moment i en mobilapp. Det reducerar
kötiderna både vid inpasseringen före säkerhetskontrollen och vid boarding-gaterna.
Tekniken med ansiktsigenkänning som
matchar passagerarens id-dokumentation

Citat

Robert Hermans, SVP Entrance Control: Ni har levererat en
stark försäljningstillväxt på 21 procent under 2019. Hur har
ni lyckats så bra?
”Den tillväxt vi har upplevt i år är
resultatet av långsiktiga strategiska
investeringar i vår produktportfölj och
en stark marknadsföringsagenda för
växande kundsegment som flygplatser,
tunnelbanor samt offentliga och kommersiella byggnader. Med vår globala
produktionsplattform har vi kapacitet
att göra stora komplexa leveranser till
globala kunder. Detta kommer att fortsätta driva vår tillväxt. I juli förvärvade
vi Cominfo, ett företag vi länge har varit
intresserade av.



Detta har också gett ett bra bidrag till
vår tillväxt under 2019.”
De flesta av de produkter ni erbjuder kommer från er egen produktion.
Hur säkerställer ni produktionens
skalbarhet i takt med att tillväxten
ökar?
”Med förvärvet av Cominfo, som slutfördes i juli 2019, ökade vi inte bara
vår geografiska närvaro utan också
produktionskapaciteten. Vi är därmed
redo att fortsätta växa!”
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Affärsområde

Safe Storage
Drivkrafter och trender
• Ökad efterfrågan på säkerhetsskåp
och valv för att skydda värdesaker
även utanför banksektorn
• Förändrade behov av vad individer
och företag vill skydda ökar
efterfrågan av kundanpassning
• IT-säkerhet får ökad betydelse
• Produkter för säker förvaring
får inbyggd teknik för ökad
anslutningsbarhet
• Ökad oro för säkerheten på
grund av terrorhot och en mer
osäker omvärld för alla offentliga
platser och högriskanläggningar

Strategiska prioriteringar
• Kunddrivna lösningar genom en ny,
egenutvecklad innovationsmodell
• Tillvarata tillväxt inom Safe Storage
genom produkterbjudandet och
försäljning via distributionspartner
• Vara ett stöd för bankkunderna i
deras förändringsprocesser
• Utveckla affärsverksamheten
genom att gå in i nya, väl ut
valda marknadssegment med
skräddarsydda erbjudanden
• Utveckla lösningar för skydd av
immateriella rättigheter och ITsäkerhet
• Erbjuda utökad kompetens
inom säkerhet och skydd av
högriskanläggningar
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Missionen för Safe Storage är att skydda kontanter,
värdesaker och data från inbrott, brand och explosion på
ett sätt som ger sinnesro i hemmet, under transport och på
jobbet.
Gunnebo har ett brett utbud av produkter för säker förvaring, till exempel modulära valv
och valvdörrar, mekaniska och automatiserade bankfack, elektroniska högsäkerhetslås
och låssystem, värdeskåp och arkivskåp. Dessa marknadsförs globalt genom de välrenommerade varumärkena Chubbsafes, Hamilton och Steelage – varumärken som har
gett kunderna trygghet i århundraden. Gunnebos erbjudande inom Safe Storage omfattar även serverskåp med hög säkerhet (SecureIT) som skyddar känslig datautrustning,
inte bara mot intrång, manipulation och avsiktlig skada, utan också mot inhämtning av
känslig information och EMP-attacker.

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

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

Resultat 2019
Safe Storage rapporterade en ökning av försäljningen med 6 procent justerat för valutakurseffekter. Som en del av kostnadsbesparingsprogrammet fortsätter affärsområdet att
jobba med kostnadsstrukturen i Europa. Safe Storage har påbörjat resan att förändra sin
väg till marknaden i Europa till en modell med återförsäljare. Samtidigt pågår marknadstester av nya innovativa produkter för att driva tillväxt inom flera kundsegment.
Några av dessa projekt förväntas bidra omsättningsmässigt redan under 2020. För
helåret uppgick affärsområdets EBITA till 144 Mkr (151), vilket gav en EBITA-marginal om
7,1 procent (8,3).
Den lägre marginalen kan förklaras av en alltför hög kostnadsnivå i Europa samt kostnader för att implementera den nya affärsområdesstrukturen globalt. Den övergripande
kostnadsstrukturen ses över genom det kostnadsbesparingsprogram som lanserades i
juli 2019.

Mission. Skydda värdesaker och ge trygghet
i hemmet, under transport och på jobbet.
Vision. Tillhandahålla det bästa skyddet för
värdesaker genom branschledande innovation.

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

Safe Storage i siffror

2 019 Mkr

6%

Nettoomsättning

7,1%

Försäljningstillväxt

EMEA 56%
Asia-Pacific 27%
Americas 17%

EBITA-marginal

Försäljning per region

6%

7%

FireKing, Godrej, Tristar,
Liberty, Promet, Wertheim,
Robur, Phoenix safe, Invest Rem

Marknadstillväxt, 2019–2022

Marknadsandel, 2019

Konkurrenter i urval

Marknadsstruktur

32 000 Mkr
Marknadsvärde, 2019

Försäljningsmodell och kundstruktur
Försäljningsmodell
Direkt: komplexa projekt,
säkerhetsskåp för uttags
automater och service
Indirekt: säkerhetsskåp,
dokumentskåp och service

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

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

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

Andel av koncernen
Nyckeltal

37%
Nettoomsättning



33%
EBITA

Nettoomsättning, Mkr
Försäljningstillväxt, %

2019

2018

2 019

1 826

6

4

EBITA, Mkr

144

151

EBITA, %

7,1

8,3
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Kundcase

Asiens största installation av SafeStore
Auto signalerar marknadspotential
// Singapore G Pte Ltd
Våren 2019 installerade Gunnebo ett stort
automatiserat bankfackssystem, SafeStore
Auto, i Singapore, eftersom efterfrågan på
omedelbar tillgång till säker förvaring ökar i
takt med att välbeställda människor inves
terar i ädelmetaller och ädelstenar. Projek
tet signalerar tydligt en potentiell marknad
utanför banksektorn, som har varit det
traditionella kundsegmentet för detta inno
vativa system.
Med sina 4 251 boxar är SafeStore
Auto-installationen den absolut största i
Asien. Kunden, Singapore G Pte Ltd, höll
en exklusiv öppningsceremoni där bank
direktörer, affärsmän, media och kapital
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starka individer deltog.
Singapore G hyr ut kontorsutrymme och
förvaring och marknadsför bankfacken till
målgruppen. Eftersom detta är den andra
stora SafeStore Auto-installationen i Singa
pore bekräftar projektet att det finns en
potential att växa inom detta område,
särskilt för tjänsteleverantörer utanför
banksektorn.
Projektet var en logistisk utmaning med
mycket snäva tidsramar. För att installera
lösningen krävdes 12 fraktcontainrar från
tre olika fabriker runt om i världen.
Dessutom skedde installationen på tred
je våningen i en befintlig byggnad med ett

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

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

Därför är bankfack med själv
betjäning en snabbt växande trend
Det växande antalet självbetjäningsmiljöer
har ökat kundernas förväntningar på tillgängligheten till sina värdesaker dygnet runt. När
det gäller bankfack förväntar sig dagens
användare högteknologiska lösningar. Så hur
ska företag som erbjuder bankfack hantera
detta?
Att skydda kundens värdesaker i bankfack
är en tjänst som erbjuds av banker, men också på hotell, kryssningsfartyg, kasinon och
många andra verksamheter i turistbranschen.
Säkerhet och kundkomfort är deras högsta
prioriteringar.
En ny generation bankfack som kombinerar automatiserad teknik med avancerade
lösningar för identifikation har utvecklats av
Gunnebo och ger den flexibilitet som krävs
för en bekväm deponering av värdesaker och
med tillgänglighet dygnet runt.
De automatiserade bankfacken med
självbetjäning erbjuder användarna utökad
service och är också tillräckligt modulära
för att passa in i små, medelstora eller stora utrymmen. De nya systemen är flexibla,
kompakta och portabla samt uppfyller behoven hos banker, hotell, bostadsområden eller

kontor som vill skapa sådana självbetjänings
områden.

Fördelarna med bankfack för
självbetjäning
Kunderna är inte de enda som drar nytta
av helautomatiserade bankfack. Ledande
befattningshavare inom bank-, turism- eller
servicebranschen har också mycket att vinna
på en högteknologisk bankfackslösning.
En förstklassig tjänst för att skydda värdesaker bidrar till att öka omsättningen och
kundnöjdheten genom att:
• Frigöra personal till annan verksamhet
eftersom kunderna inte längre behöver
följas in i valvet för att deponera eller hämta
sina tillhörigheter
• Optimera utrymmet eftersom områden för
bankfack med självbetjäning kräver mindre
plats
• Öka ROI-möjligheterna eftersom tillgänglighet dygnet runt möjliggör ökade hyresavgifter
• Differentiera varumärket genom att leverera
en innovativ självbetjäningsmiljö och locka
en ny generation användare som inte tidi-

gare varit intresserade av bankfack
• Minska backoffice-administrationen tack
vare en automatiserad registreringsprocess
och systemövervakning
• Tillhandahålla en tjänst med högsta
säkerhet
• Generera användningsdata som kan analyseras och användas för att förbättra kundupplevelsen
Detta är en redigerad version av ett inlägg som ursprungligen publicerades på
Gunnebos blogg.

Stefan Syrén, SVP Safe Storage:
Innovation är nyckeln till framgång för Safe Storage. Vilka aktiviteter
har gjorts under 2019 och när börjar vi se resultaten?
”Vi ser en stor potential i att utveckla innovativa lösningar för såväl befintliga kunder
som nya kundsegment. Under 2019 ökade
vi investeringarna i innovation. Vår innovation drivs i tre dimensioner:
• ”Design to cost”, med målet att
fortsätta arbeta med hur vi kan
tillverka våra produkter på ett
smartare sätt
• Att bygga vidare på lokala
framgångar och skala upp dem
så att de blir globala
• Att introducera nya erbjudanden för nya kundsegment och/
eller ta nyckelerbjudanden till
nya marknadssegment med
hjälp av innovativa affärs
modeller



Resultaten förväntas komma från och med
2020. Detta är bara början, vi kommer att
fortsätta att investera tungt i innovation
också under de kommande åren.”
Under 2019 har ni delvis ändrat försäljningsmodell från direkt till indirekt genom att ingå partnerskap på flera viktiga
marknader i Europa. Varför?
”Gunnebo ska fokusera på att vara bra på
produktinnovation, produktförsörjning och
projektledning. När det gäller försäljning av
produkterna fortsätter vi att ingå partnerskap på våra viktigaste marknader. På detta
sätt har vi framgångsrikt sålt Safe Storage-
produkter på marknader som USA, Indien
och Sydostasien. Nu kommer vi att dra
nytta av denna kunskap också i Europa.”
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Affärsområde

Cash Management
Drivkrafter och trender
• Ökat fokus på effektiv kontant
hantering drivet av höga kostnader
• Fokus på den totala kostnaden
att äga

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

• Infrastruktur som tjänst

Strategiska prioriteringar

Gunnebos portfölj består av lösningar för insättning, uttag och recirkulering av sedlar
och mynt, kuvert- och myntrullesystem, sluten kontanthantering, rörpostsystem, applikations- och övervakningsmjukvara samt tjänster.
Med den här portföljen kan Gunnebo betraktas som en leverantör med ett brett erbjudande för värdetransportföretag, banker och detaljhandeln, för såväl lösningar vid kassaplatsen som på uppräkningskontoret.

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

Mjukvara är idag vår viktigaste
konkurrensfördel

• Tillhandahålla mjukvara som
möjliggör kontantoptimering
och central enhetshantering
• Erbjuda nya affärsmodeller
som pay-per-use (betala-peranvändning)

Den globala kontantmarknaden
Att kontanter försvinner är globalt sett fortfarande en myt. Mellan 2011 och 2018 har
mängden kontanter i omlopp relativt BNP ökat med 9,6 procent på alla kontinenter. 85
procent av alla transaktioner globalt sker kontant, 79 procent i Europa*.
Traditionellt sett har kontanter hanterats av banker globalt, men under de senaste
decennierna har det skett en förskjutning mot kontanter som hanteras i detaljhandeln.
Detta har inneburit ökade kostnader för fysiska butiker, för vilka kostnaden för kontanthantering ofta står för mellan 5 och 10 procent av de totala kostnaderna. En tredje aktör i
ekosystemet för kontanthantering är värdetransportföretag som tillhandahåller tjänster för
att underlätta det fysiska flödet av kontanter mellan banken och detaljhandlaren.
*Källa: Global cash report – paymentscardsandmobile.com

Resultat 2019
Cash Management lämnar ett utmanande år bakom sig där nettoomsättningen minskade med 9 procent, justerat för valutakurseffekter. Pågående kostnadsbesparingar och
en förväntad ökad försäljning av nylanserade produkter skapar förutsättningar för en
ökad försäljning och förbättrade marginaler framöver. Cash Management har lanserat
flera innovativa produkter och mjukvaror under året. Affärsområdet började 2020 med att
presentera ett partnerskap med Loomis i USA, där Gunnebo har utvecklat både hårdoch mjukvara för deras nya detaljhandelslösning för deponering av kontanter, Titan Z.
Detta visar att Gunnebo har den kompetens och kapacitet som krävs för att utveckla och
leverera hård- och mjukvarulösningar till globala partners.
För helåret uppgick affärsområdets EBITA till 68 Mkr (122), vilket gav en EBITA-
marginal om 6,6 procent (11,2). Den lägre marginalen förklaras främst av den minskade
försäljningsvolymen i samtliga regioner samtidigt som Gunnebo fortsatte att investera
i växande kundsegment. Gunnebo har vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med
lönsamhetsstrukturen inom affärsområdet.
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Mission. Vara experter på hela betalningscykeln genom att erbjuda
kostnadseffektiva och säkra lösningar som bygger på innovativa affärsmodeller.
Vision. Leda och utveckla kundens framtida betalningscykel, genom
att erbjuda bästa möjliga upptid och trygghet.

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

Cash Management i siffror

1 034 Mkr

–9%

Nettoomsättning

6,6%

Försäljningstillväxt

EMEA 71%
Asia-Pacific 7%
Americas 22%

EBITA-marginal

Försäljning per region

Marknadsstruktur

15 000 Mkr

5%

7%

Glory, Tidel, Suzohapp,
Arca, Diebold Nixdof och
Cash Guard

Marknadsvärde, 2018

Marknadstillväxt, 2018–2020

Marknadsandel, 2019

Konkurrenter i urval

Försäljningsmodell och kundstruktur
Försäljningsmodell
Bank: Direkt, med partner och
värdetransportföretag
Detaljhandel: Direkt, med partner,
värdetransportföretag och banker

Marknadssegment
Detaljhandel, bank
och andra företag som
hanterar kontanter

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

Varumärken

Tillverkningsenheter
Binefar (ES), Cincinnati (US)

Andel av koncernen
Nyckeltal

19%
Nettoomsättning



16%
EBITA

Nettoomsättning, Mkr

2019

2018

1 034

1 090

Försäljningstillväxt, %

–9

2

EBITA, Mkr

68

122

EBITA, %

6,6

11,2
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Kundcase

Recirkulering av kontanter
effektiviserar kontanthanteringen
// Eremitaget Amsterdam
Eremitaget i Amsterdam ligger i hjärtat av
den nederländska huvudstaden och hör till
Nederländernas mest besökta museer.
Till skillnad från de flesta museer äger
Eremitaget själva inga konstverk och har
ingen permanent samling. Istället organiserar
de två utställningar per år med föremål från
de 3,5 miljoner konstverk som finns i dess
modermuseum, Eremitaget i Sankt Peters
burg, Ryssland.
Eremitaget lockar i genomsnitt 420 000
besökare varje år, inklusive många elever från
skolor som erbjuds gratis konstundervisning.

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

kassaflödena från museets butik och
inträdeskassa.
• Inköpspriset och de årliga driftskostna
derna fick inte vara för höga, och genom
ett mer effektivt system skulle museet
kunna göra besparingar
”Efter en omfattande utvärdering valde vi
till slut Gunnebos SafeRecycling-lösning”,
säger Peter.

Ett partnerskap byggt på förtroende

Separata betalningsområden

”Efter att vi hade beslutat att välja en lösning
för recirkulering av kontanter för Eremitaget
började vi utvärdera de olika alternativen”,
förklarar ekonomichefen Peter.
De jämförde fem olika maskiner och be
dömde dem utifrån följande kriterier:
• Maskinerna måste vara säkra och robusta
(med ett ECB-certifierat säkerhetsskåp)
• Det måste finnas tillräcklig kapacitet för
mynt (kassaapparater)
• Recirkuleringssystemet skulle endast
kunna öppnas av ett värdetransportföre
tag – ingen anställd skulle ha tillgång till
säkerhetsskåpet
• Inom systemet skulle det vara möjligt
att synliggöra de separata pengaflödena
från varje avdelning, till exempel de olika

Eftersom det var nödvändigt för museet att
hålla kontanter som kommer in från de olika
betalningsområdena åtskilda, var Gunnebos
SafeRecycling-lösning för sedlar och mynt
det perfekta alternativet. Det registrerar inte
bara de belopp som deponeras av de anställ
da, det är också lätt att göra denna informa
tion synlig och kontrollera den online med
Gunnebos mjukvara CashControl.
”Handhavarfel är inte ovanligt, så kontant
automatisering sparar oss naturligtvis tid.
Med detta system på plats går det att kont
rollera processen ordentligt”, säger Peter.
Recirkuleringssystemet är exakt och
kassadifferenser upptäcks automatiskt.
”Det sparar mycket tid och frustration
eftersom du inte behöver räkna pengarna
manuellt”, tillägger han.
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Kontanternas tillgänglighet
När anställda deponerar kontanter sorteras
de först och används sedan för att fylla på
växelkassan. Om det finns ett överflöd av
pengar förvaras dessa i kassakontoret redo
att hämtas av ett värdetransportföretag. För
att göra backoffice-processerna så självför
sörjande som möjligt – och för att undvika
att behöva beställa för många mynt från
värdetransportföretaget – returnerar persona
len kassetten med de överflödiga mynten till
SafeRecycling-enheten.
”Det är bra att Gunnebos SafeRecycling-
lösning har en stor kapacitet, annars skulle
vi behöva beställa nya mynt mycket oftare”,
säger Peter.
Tidigare gjordes också kontantbetalningar
av Eremitaget. En av de anställda hanterade
kontanterna och såg till att det fanns en väx
elkassa. Eftersom Gunnebos SafeRecyclingsystem kan betala ut de deponerade mynten
och sedlarna har museet kunnat ta denna
interna kassaapparat ur drift och i praktiken
skapa sin egen bankomat.
”Gunnebos stora erfarenhet av detaljhan
delslösningar spelade absolut en viktig roll i
vårt val av leverantör”, avslutar Peter, ”och
jag är fortfarande nöjd med valet.”

Stora fördelar med recirkulering av kontanter
Automatiserad recirkulering av kontanter är
ett effektivt sätt att inte bara minska driftkostnaderna utan även stärka kundupplevelsen. För platser med flera försäljningsställen
som museer, hotell, kasinon och kryssningsfartyg, är hantering och bearbetning av kontanter en stor utmaning.
Att fördela kontanter, ha tillräckligt med
växel i kassorna och kontrollräkna kassan vid
arbetsdagens slut är uppgifter som måste utföras, men det kostar tid och därmed pengar.
Arbetet med den manuella kontanthanteringen tillför inget mervärde, tvärtom hindrar
det personalen från att tillbringa mer tid med
kunderna.
Automatiserad recirkulering av kontanter
minskar avsevärt den tid det tar att utföra
sådana uppgifter (en medarbetare som tidigare räknat växelkassan manuellt sparar 30
minuter eller mer med en lösning för recirkulering av kontanter) och risken för räkningsfel
elimineras. Detta betyder i sin tur mindre
stress för de anställda och ger avkastning på
investeringen genom besparingar i tid, kontanthämtning och bankavgifter.

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

Christian Weisser, SVP Cash Management: Hur har Cash
Managements mjukvaruerbjudande utvecklats för att tillgodose
marknadens behov?
”Mjukvara är idag vår viktigaste konkurrensfördel och Gunnebo har en av marknadens starkaste mjukvaruplattformar.
Mjukvara kommer att bli ännu viktigare för
oss framöver och för att stödja återförsäljare, banker och värdetransportpartner även
framöver tillhandahåller vi anslutning via
gemensamma molnbaserade plattformar,
vilket också möjliggör service på distans
och nya affärsmodeller som inte kräver
investeringar i hårdvara.”



Under 2019 upplevde Cash Management en nedgång i försäljning och
marginaler. Vilka åtgärder kommer att
vidtas för att säkerställa att affärsområdet fångar upp tillväxten på marknaden
med förbättrade marginaler framöver?
”Vi är mitt i en omvandling av vår affärsmodell, som har möjliggjorts av affärsområdesstrukturen. Vi arbetar på flera nivåer
för att komma tillbaka till lönsam tillväxt:
nya partnerskap, en aggressiv marknadsaktivitetsplan och en justering av den fasta
kostnadsstrukturen, för att nämna några.”
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Affärsområde

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

Produkter och tjänster inom detta affärs
område kan generellt delas in i följande
områden:
• Integratörsverksamhet för elektronisk säkerhet som omfattar lösningar för
tillträdeskontroll, intrångsskydd och video
övervakning. Verksamheten inom detta
produktområde sker normalt i projektform
och Gunnebo säljer, installerar och servar
produkter som köps via tredjepartsleveran
törer inom ramen för dessa projekt.
Denna verksamhet bedrivs under varu
märket Gunnebo.
• Elektroniska varularm och stöldskydd som omfattar stöldskyddssystem för
detaljhandeln och modebranschen. Erbjudandet omfattar försäljning av tredjepartsprodukter samt egenutvecklade produkter
under varumärket Gateway.
Erbjudandet paketeras även som stöldskyddslösningar, som även omfattar system
för internvideoövervakning och tillträdeskontroll, och säljs under varumärket Gunnebo.
• Projekt inom brandsäkerhet inkluderar
stora projekt för att integrera brandsäkerhetssystem på större anläggningar. Detta
erbjudande säljs under varumärket Gunnebo.
Brandsäkerhet avser även försäljning av
brandposter, brandsläckare, skyddspaneler
och flexibla sprinklerrör. Brandsäkerhet säljs
under varumärket Minimax i Indien.
• Gunnebo Business Solutions är koncernens gemensamma plattform för mjukvarulösningar som utvecklas inom affärsområdena Entrance Control, Safe Storage och Cash
Management. Den gemensamma plattfor-
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men gör det möjligt för Gunnebo att erbjuda
”software as a service”-lösningar, samt även
på sikt möjliggöra nya affärsmodeller så som
prenumerationstjänster som product-as-aservice. Denna utveckling är kunddriven och
är kärnan i flera av de pågående innovationsprojekten.
• Gunnebo Retail Solutions är en palett
av mjukvarutjänster riktade till detaljhandeln
med fokus på digital butiksdrift. Lösningen
är framtagen för att möta utvecklingen där
shopping handlar om enkelhet, bekvämlighet
och flexibilitet. Detta skapar ett behov för
butikerna att bli ännu mer effektiva, ett sätt
att göra det på är genom digitalisering.
Gunnebo Retail Solutions gör det möjligt
för fysiska butiker att förbli konkurrenskraftiga genom att digitalisera driften och på så
sätt ha ett optimerat flöde i butiken. Lösningen
gör det möjligt att förbättra effektiviteten
genom att optimera befintliga och nya processer då alla butikens system kan hanteras
och monitoreras i en och samma applikation.
Erbjudandet ses som ett start-up inom
Gunnebo och har under året fått sina första
betalande kunder.

Marknadsstruktur
Gunnebo uppskattar att det totala marknadsvärdet för Integrated Security är över
400 miljarder kronor. Den årliga marknadstillväxten under 2019 är enligt koncernens
bedömning 3 procent och Gunnebo bedömer sig ha en begränsad marknadsandel
på under 1 procent globalt, men en starkare
position i vissa geografiska områden.

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

Resultat 2019
Integrated Security lämnar ett svagt 2019
bakom sig med 6 procents nedgång i nettoomsättningen, justerat för valutakurseffekter. Lönsamheten förbättrades under året
men är inte på en tillfredsställande nivå.
En strategisk översyn av affärsområdet har
identifierat synergier kring kunder och erbjudande med andra affärsområden. Som en
konsekvens av den strategiska översynen har
jämförelsestörande poster och nedskrivningar gjorts om –56 Mkr i fjärde kvartalet.
För helåret uppgick EBITA till 17 Mkr (1),
vilket gav en EBITA-marginal om 1,5 procent
(0,1). EBITA-förbättringen för helåret är ett
resultat av pågående kostnadsbesparingsåtgärder som görs i syfte att förbättra lönsamheten i de lokala verksamheterna.

Strategi och mål. Strategin för varje enskild verksamhet inom
Integrated Security är att optimera kunderbjudandet inom
respektive affär, med det gemensamma målet att uppnå
koncernens mål för lönsamhet och tillväxt.

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

Integrated Security i siffror

1 099 Mkr

–6%

Nettoomsättning

Försäljningstillväxt

EBITA-marginal

400 Mdkr

3%

<1%

Marknadsvärde, 2018

Marknadstillväxt, 2018

Marknadsandel, 2018

1,5%

EMEA 39%
Asia-Pacific 21%
Americas 40%

Försäljning per region

Marknadsstruktur

Varumärken

Tillverkningsenheter
Halol (IN), Cincinnatti (US)

Andel av koncernen
Nyckeltal

20%
Nettoomsättning



4%
EBITA

Nettoomsättning, Mkr

2019

2018

1 099

1 164
–5

Försäljningstillväxt, %

–6

EBITA, Mkr

17

1

EBITA, %

1,5

0,1
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Kundcase

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

Inga kompromisser med säkerheten

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

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

Växa tillsammans med Gunnebo
Partnerskapet med Gunnebo inleddes 2011
och har gradvis utvecklats. Med en bas på
30,6 miljoner aktiva kunder har företaget
strävat efter att förbättra kundupplevelsen
i butiken.
RaiaDrogasils butiker har fått en moder
nare design och produktmixen har utökats
med 14 000 varor för att tillgodose föränd
rade önskemål från konsumenterna.
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grerad i CCTV-systemet för att stimulera
försäljningen.

Att vinna striden mot butikssvinnet
Syftet med projektet är att hjälpa butiks
chefer att minska svinnet ytterligare genom
bättre administration med mer teknik.
Gunnebos antenner och larmetiketter
finns i 98 procent av de mer än 2 000
butikerna i landet. 47 procent av dessa
butiker finns i São Paulo. Enligt företaget
har butikssvinnet under de senaste 6 åren
minskat med cirka 10 procent per år med
det nya arbetssättet (procedurer och pro
cesser), personalen (utbildning och kultur)
och tekniken (utrustning och mjukvara).

Kundcase

Gränskontroll är avgörande för nationell säkerhet
// Spanska inrikesdepartementet
Det ökande hot som terrorismen utgör är
en utmaning över hela världen. Under 2019
hade Gunnebo ett nära samarbete med det
spanska inrikesdepartementet för att han
tera landets gränskontroller.
Det spanska inrikesdepartementet an
svarar för den nationella säkerheten och
måste därför veta vilka som kommer in
i landet. När regeringen identifierade ett
behov av att stärka gränssäkerheten kunde
Gunnebo hjälpa till.

Departementet letade specifikt efter
teknik för att identifiera svartlistade perso
ner och hålla koll på antalet personer från
länder utanför EU som kommer in i Spanien
samt antalet personer som lämnar Spanien
för att resa till länder utanför EU.
Gunnebo levererade ett Integrated
Security-projekt för övervakning av sex
övergångar vid den södra gränsen genom
att utrusta området med 35 kameror för
ansiktsigenkänning anslutna till en mjuk

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

Stefan Syrén, SVP Integrated Security: År 2019 uppnådde inte
Integrated Security koncernens mål för tillväxt och lönsamhet.
Vad säkerställer att affärsområdet utvecklas i rätt riktning 2020?
Integrated Security är en portfölj bestående av olika fristående verksamheter.
Vissa presterar i linje med eller överträffar koncernens mål för tillväxt och lönsamhet, andra gör det inte. Vi granskar
för närvarande dessa olika verksamheter för att definiera strategin för var och
en av dem framöver. Det står redan nu
klart att ungefär 20 procent av enhetens



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