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SENSEC HOLDING 

www.sensec.se 
 
Sektor: Säkerhetslösningar 
Lista: Nasdaq First North 
Marknadsvärde: 92 miljoner kronor 
Senast betalda kurs: 0,72 kronor 
 
Grundanalys: 15 februari 2021 
Senast uppdaterad analys: 16 augusti 2021 
Motiverat värde: 1,04 kronor/aktie  

 

Återöppnat samhälle förväntas accelerera tillväxten  
Regeringen släpper på kvarvarande Covid-restriktioner i Sverige från och med 29 septem-
ber. Det viktigaste för Sensecs del är att deltagartaken på allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar, liksom för privata sammankomster i hyrda lokaler tas bort. För 
sådana större event brukar arrangörerna ofta beställa mobila säkerhetskontroller, där 
Sensec är en av de ledande leverantörerna av utrustningen. 
 
Flygstatistiken rör sig i rätt riktning 
Vidare på temat återöppnande efter Covid-pandemin har vi sett ett snabbt ökat antal flyg-
resor från sommaren 2021 enligt grafen nedan. Som synes är det fortfarande en bit kvar 
till de nivåer som uppmättes i januari och februari 2020. För Sensecs del handlar det 
främst om att samtliga terminaler på Arlanda åter ska öppna, då bolaget har utrustning till 
varsin säkerhetskontroll i dessa terminaler. Under Covid-pandemin har endast en terminal 
på Arlanda varit öppen. Vidare har det varit på förslag att lägga ned Bromma Flygplats. Här 
förefaller dock M, KD, C, L och SD (dvs en majoritet i Riksdagen) motsätta sig en sådan 
nedläggning före år 2038, när nuvarande avtal för flygplatsen löper ut. Swedavia är 
Sensecs kanske viktigaste kund. Ett ökat resande bör innebära att investeringar bör 
komma igång inom kort och gynna Sensecs tillväxt. Dessutom är norska Sensec Solutions 
mycket starka med sitt bagagestyrningssystem BRAINS som tidigare tagit order på cirka 
35 miljoner kronor från nordiska flygplatser, även här kan tillväxten ta fart. 
 
Totala antalet passagerare på Sveriges flygplatser, januari 2020-augusti 2021 

      
Källa. Transportstyrelsen 

 
Budgetförslag förväntas gynna Sensec 
Regeringen fortsätter att satsa på att öka Polismyndighetens resurser. Målsättningen är 
att öka antalet anställda hos Polisen från 16 000 år 2016 till 24 000 år 2024. Regeringen 
ger nu Polisen 500 miljoner kronor extra för 2021 och ökar sedan anslagen med 2 miljar-
der kronor år 2022. Det finns starka incitament att genomföra dessa satsningar, då frågan 
om kriminalitet och skjutningar har kommit högt upp på väljarnas agenda inför valet 2022. 
Polismyndigheten är en viktig kund för Sensec på säkerhetsutrustning (t.ex. splitterskydd).  
 
Insynsköp ett tydligt signalvärde 
Slutligen noterar vi insynsköp från Sensecs styrelseordförande och största aktieägare, 
Mats Holmberg, som enligt ett pressmeddelande den 6 september har köpt 100 tusen ak-
tier i Sensec till kurs 81 öre per aktie. Det visar på en tilltro till bolagets återhämtning och 
ett förbättrat resultat under andra halvåret 2021. 
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https://www.carlsquare.com/sv/grundanalys-sensec-med-sakerhet-i-fokus/
https://www.carlsquare.com/sv/analys-sensec-kv2-2021-okad-aktivitet-och-battre-resultat-under-kvartal-2/
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Friskrivning 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity 
Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån 
källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som 
skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, 
option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 
 
Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. 
Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av 
information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana 
investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer 
av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. 
 
Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tol-
kas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte 
heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller med-
föra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. 
 
Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Ana-
lyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.  
 
Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesät-
ter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter. 
 
Analytikerna Bertil Nilsson och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 
 
 
 


