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SENSEC HOLDING 

www.sensec.se 
 
Sektor: Säkerhetslösningar 
Lista: Nasdaq First North 
Marknadsvärde: 89 miljoner kronor 
Senast betalda kurs: 0,70 kronor 
 
Grundanalys: 15 februari 2021 
Senast uppdaterad analys: 1 mars 2021 
Motiverat värde: 0,83 kronor/aktie  

 

Livstecken från flygbranschen 
Under gårdagen meddelade Sensec att deras norska dotterbolag Bertel O Steen Airport 
Solutions har tecknat ett avtal för leverans av ett kontrollsystem till en ny bagageanlägg-
ning på Billunds flygplats i Danmark. Avtalets värde uppgår till 14,5 miljoner kronor och 
leverans är planerad under det tredje kvartalet 2021. 
 
Avtalet är intressant då det påvisar att flygplatser genomför investeringar trots den låga 
flygaktivitet som råder till följd av Covid-restriktionerna. Det kan vara ett tecken på en ökad 
tilltro om att flygaktiviteten kommer att ta fart framemot hösten 2021 när en relativt stor 
andel av befolkningen bör ha hunnit bli vaccinerade även i Europa. De nordiska flygplat-
serna är ett mycket viktigt segment försäljningsmässigt för såväl moderbolaget Sensec 
som Bertel O Steen Airport Solutions. I det svenska moderbolagets fall handlar det dock 
om inpasseringskontroller med metalldetektorer och röntgenutrustning.  
 
Idag meddelades för övrigt att Sensec har fått ett avtal för röntgenutrustning inom flyg-
frakt värt 3 miljoner kronor, varav hälften vardera kommer att utfalla 2021 respektive 2022.  
 
  

https://www.carlsquare.com/sv/grundanalys-sensec-med-sakerhet-i-fokus/
https://www.carlsquare.com/sv/uppfoljning-sensec-nagot-battre-intakter-och-en-positiv-underton/
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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 Lars Johansen Öh äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 
 
 
 


