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Sektor: Säkerhetslösningar 
Lista: Nasdaq First North 
Marknadsvärde: 108 miljoner kronor 
Senast betalda kurs: 0,84 kronor 
 
Grundanalys: 15 februari 2021 
Senast uppdaterad analys: 19 maj 2021 
Motiverat värde: 0,87 kronor/aktie  

 

BRAINS och Automation Norge lyfter med flyget 
Regeringarna börjar gradvis lätta upp restriktionerna efter Covid-pandemin. Ett exempel 
var förlängda öppettider på restauranger i Sverige från 1 juni 2021. När befolkningarna nu 
snabbt vaccinerar sig öppnar det upp förutsättningarna för ett ökat resande igen. I USA 
visar statistik på att flygresande nu kommer tillbaka med hög fart. I USA är 51 procent av 
befolkningen vaccinerad mot Covid-19. Det kan jämföras med 59 procent i Storbritannien 
och 41 procent inom EU. I Skandinavien är motsvarande andelar 41 procent i Danmark, 38 
procent i Sverige och 32 procent i Norge. 
 
Antalet inrikesflygningar ökar i USA (april 2019-mars 2021) 

  

 
         

Källa: Bureau of Transportation Statistics, USA. 

 
Det finns alltså skäl att tro att flygresandet kommer att öka ganska snabbt från sommaren 
2021 och framåt. Det bör främst gälla turistflyget, medan affärsflyget sannolikt inte riktigt 
kommer tillbaka till samma nivåer som före pandemin. Men totalt sett lär det ändå bli en 
kraftig ökning. Då måste flygplatserna snart börja investera igen. Sensec Sverige har upp-
skattningsvis 20–25 procent av sina intäkter från Swedavia och de svenska flygplatsernas 
säkerhetskontroller. Kanske än viktigare så är norska Sensec Solutions (tidigare Bertel O 
Steen Airport Solutions) mycket starka med sitt bagagestyrningssystem BRAINS som de 
senaste månaderna tagit order på cirka 35 miljoner kronor från nordiska flygplatser som 
Billund i Danmark, Tromsö i Norge och Malmö Airport (Sturup).  
 
Men BRAINS säljer inte bara till flygplatser utan även till logistikanläggningar. Detta seg-
ment växer snabbt i takt med att e-handeln har tagit ökande marknadsandelar under Co-
vid-pandemin. Denna trend från fysisk handel till e-handel har samtidigt pågått de senaste 
20 åren och lär fortsätta. BRAINS system inkluderar bandtransport-, identifikations-, spår-
nings-, säkerhets- och sorteringslösningar med statistik i realtid. Det handlar bland om 
speciell teknik kring incheckningsdiskar och självscanning. Bolaget har referenser från i 
stort samtliga större nordiska flygplatsbolag samt från logistikbolag som Posten, Bring 
och Torp. BRAINS lösning är skalbar och bör därmed vara möjlig att exportera även till 
övriga Europa och därmed kunna ge ytterligare stöd för framtida tillväxt inom Sensec.  
 
Sammantaget tycks nu pandemins effekter avta ganska snabbt. Givet Sensecs exponering 
kan bolaget bli en tydlig post-covid vinnare. Vi noterar också att Sensec idag presenterar 
en order gällande stärkt säkerhet på anläggningar inom svensk infrastruktur värd 6,8 miljo-
ner kronor. Det visar att investeringarna börjar ta fart även inom andra kundsegment. 
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https://www.carlsquare.com/sv/grundanalys-sensec-med-sakerhet-i-fokus/
https://www.carlsquare.com/sv/analys-sensec-kv1-2021-hojd-prognos-for-helaret-2021/
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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. 
 
 
 


