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C Security Systems har utvecklat ett av marknadens 
smartaste larm- och övervakningssystem till den 
globala båtmarknaden 
 
C Security Systems AB har utvecklat ett 
webbaserat söksystem och båtlarm som är ett av 
marknadens smartaste. Systemet har möjlighet att 
larma för otillåten förflyttning av båten, sabotage, 
rörelse ombord, hög vattennivå, rökutveckling och 
stöld av utombordsmotor mm. Systemet är även 
anpassat för båtuthyrare och andra som hanterar 
större flottor av båtar vilket innebär att de kan 
positionsbestämmas och övervakas samtidigt.  
 
Bolaget bedriver försäljning genom distributörer, 
båttillverkare och via egen webbshop. Bolagets 
intäkter består av försäljning av produkten C-Pod 
med tillbehör och av återkommande 
abonnemangsförsäljning. Abonnemanget betalas 
antingen i förskott för ett respektive två år, eller per 
månad. I detta ingår support alla vardagar, 
uppdateringar av mjukvara, obegränsad global 
GSM-roaming, personlig webbportal för att 
administrera larmet och smartphone-appar. 

 
Marknad 
C-Pod har installerats i båtar i över 50 länder och 
har idag omkring 500 aktiva kunder. För att nå ett 
positivt kassaflöde behöver Bolaget 1 400 båtar. 
 
Enbart i Sverige finns det ca 880 000 båtar, varav 
180 000 faller inom marknaden för C-Pod. Globalt 
beräknas antalet båtar inom C-Pods marknads-
segment vara ca 4,5 miljoner. I Sverige sker 
marknadsföring och försäljning av Bolaget självt 
och utanför Sverige via samarbete med 21 

distributörer som tillsammans täcker 27 länder i tre 
världsdelar. Av Bolagets försäljning står produkter 
för ca 44 procent av intäkterna och återkommande 
abonnemang för ca 56 procent. Av den totala 
försäljningen står Sverige för ungefär 35 procent, 
Finland 17, Frankrike 10 och Västindien och 
Nordamerika 7 procent.  
 
Marknaden drivs i stor utsträckning av 
försäkringsbolagen som med hjälp av 
spårsökningssystem och båtlarm kan minska sina 
ersättningskostnader till kunder som förlorat sin 
egendom. I Sverige ger de flesta försäkringsbolag 
en reducerad självrisk upp till 15 procent om en 
försäkringstagare har installerat en C-Pod. 
Internationellt har försäkringsföretagen inte varit 
lika drivande och därför har C Security fokuserat på 
införsäljning till dessa. Denna strategi har varit 
lyckosam och Bolaget för i dagsläget diskussioner 
med ett flertal av de största aktörerna i Europa och 
Ryssland. I ett av Frankrikes största 
försäkringsbolag, April, har C-Pod redan blivit vald 
till att vara obligatorisk i en försäkring med start 
2014, med vilken försäkringstagaren får kraftigt 
reducerad självrisk.  
 
C Security erbjuder även en service där en 
användare kan övervaka ett flertal båtar i en samlad 
vy. Denna service har öppnat upp marknaden för 
charterbolag, flottor och marinor. En marina med ca 
250 båtar genomför nu tester på 10 av dessa för att 
gå vidare med samtliga båtar på marinan om 
testerna faller väl ut. Ytterligare en tydlig indikation 
på efterfrågan av denna service är att ett företag valt 
att gå vidare med C-Pod för tre av sina fiskeflottor i 
Iles de la Réunion, Nya Kaledonien och Bretagne. 
 
Finansiella mål 
C Security har som finansiellt mål att växa 
omsättningsmässigt med närmare 80 procent per år 
de närmaste åren. Bolaget ska även under 2014 nå 
ett positivt resultat. 
        

Nyemission i C Security Systems AB 
C Security genomför en nyemission på 5 miljoner kronor som skall användas för att möta den ökade efterfrågan. 
 
Värderingen av C Security före emissionen uppgår till 14,8 miljoner kronor. Efter genomförd nyemission 
kommer aktierna att noteras för handel på AktieTorget. Fullständigt memorandum kan beställas från: 
 
C Security Systems AB (publ) 
Solna Strandväg 3 
171 54  SOLNA 
Tel  08-50 00 10 52 / 073-44 44 639  eller laddas ner från www.c-pod.com 
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Inbjudan att teckna aktier 
 
För snart tre år sedan förvärvade det nystartade 
bolaget C Security System AB rättigheterna till C-
Pod. Redan då var C-Pod en intressant produkt men 
hade behandlats lite styvmoderligt av sin förra 
ägare. Grundarna till C Security såg däremot en 
möjlighet att skapa en produkt som fyllde en tydlig 
funktion på marknaden och skulle kunna säljas på 
den globala båtmarknaden. 
 
Nu, efter några års arbete med att nischa in C-Pod 
till rätt kundsegment ute på den internationella 
marknaden, märker vi ett allt större gensvar. 
Intresset kommer från olika delar av världen vilket 
innebär att vi verkligen lyckats i vår ambition att nå 
ut globalt. 
 
2013 var ett händelserikt år. Till att börja med 
utvecklade vi smartphone-appar till iPhone, 
Android, Windows och Blackberry-telefoner. 
Samtidigt tog vi fram en sensor för montering på 
utombordsmotorer, som larmar vid stöld. Dessutom 
utvecklades en lösning för övervakning av flera 
båtar parallellt. Den nya vyn är tillgänglig på 
webben och gör det möjligt för t.ex. marinor, 
assistansbolag och charterföretag att se samtliga 
deras båtar och status i en och samma kartvy. Om 
vederbörande vill ha mer information eller ändra 
inställningar för en enskild båt är det möjligt att gå 
in på enskilda konton. 
 
Förutom ett avtal med båttillverkaren Buster har vi 
nu även avtal med fyra andra båttillverkare. Vi har 
även tecknat avtal med sju större butikskedjor 
utspridda över Europa, Australien och Västindien, 
som alla valt in C-Pod i sitt ordinarie sortiment. 
 
Vår franska distributör ingick i slutet av förra året 
ett avtal med ett av Frankrikes största 
försäkringsbolag, April, som har cirka 16 000 
båtförsäkringar. C-Pod kommer inför 
försäkringsåret 2014 att vara obligatorisk i en av 
deras båtförsäkringar. Att bli en del av en 
försäkring betyder mycket då vi automatiskt når ut 
till ett stort antal båtägare på kort tid, samt kan ta 
del av styrkan hos en stor säljorganisation.  

 
 
C-Pod har även under året blivit certifierad och 
godkänd för import och försäljning till Ryssland. 
Idag är i stort sett C-Pod ensam produkt i sitt slag 
som innehar samtliga certifikat och tillstånd för 
användning i landet. Den ryska marknaden ser vi på 
sikt som mycket intressant trots aktuella oroligheter 
och tendenser att avskärma sig från väst. 
 
Sammantaget har vi en mycket spännande tid 
framför oss där vi ser att det finns stora möjligheter 
till expansion på den globala marknaden för en 
produkt med C-Pods kvalitéer och egenskaper. Det 
system som C Security levererar ger ägare en 
trygghet och kontroll över båten som annars ofta 
ligger oskyddad i en hamn. Som nästan alltid så 
kostar en expansion pengar, vilket gör att vi nu 
vänder oss till aktiemarknaden för att få kapital för 
att möta den ökade efterfrågan. 
 
Efter genomförd emission kommer Bolagets aktier 
att noteras på AktieTorget. Välkommen att teckna 
aktier i C Security Systems AB!  
 

Magnus Söderberg  
VD, C Security Systems AB 

 
 
 
 
 

VD Styrelse 
Magnus Söderberg – Civilingenjör och Fil.kand i  Robert Tejme – Ordförande 
företagsekonomi från Lunds Universitet. VD i C Security Carl Aspenberg  
Systems sedan 2012. Bo Lorentzon  
 Joakim Primén  
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Teckningsanmälan   
Anmälan om förvärv av aktier i C Security Systems AB (publ) 
insändes per post, fax eller inskannad via e-post till: 
     
Aktieinvest FK AB, Anmälningstid: 19 maj – 17 juni 2014 
Emittentservice Pris: 2,65 kronor per aktie 
113 89  STOCKHOLM Likviddag: 2 juli 2014 
Fax: 08-50 65 17 01 
E-post: emittentservice@aktieinvest.se 
 
Undertecknad befullmäktigar härmed Aktieinvest FK AB att för min/vår räkning, enligt villkor i 
memorandum utgivet av styrelsen för C Security Systems AB i maj 2014, teckna: 
 
Antal aktier 
 

Aktierna kan tecknas i minst en post om 2 000 aktier och därefter i valfritt 
antal aktier. Teckningskurs per aktie 2,65 kronor. 

 
 
Aktierna skall registreras på nedanstående depå eller värdepapperskonto: 
Depånummer 
 
 

Bank/Fondkommissionär 

VP- konto 
 
 

 

Efternamn/Firma 
 
 

Förnamn 

Person-/Organisationsnummer 
 
 

Telefon dagtid 

Utdelningsadress 
 
 

Postnummer och ort 

Ort och datum 
 
 

E-mail adress 

Underskrift 
 
 

 

OBS! Om teckningen avser fler än 50 000 aktier skall kopia på giltig idhandling bifogas för att anmälningssedeln skall vara giltig. 
För juridisk person skall i stället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares idhandling 
bifogas.  
OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, var vänlig kontakta din förvaltare för teckning 
av dessa aktier.  
 
Erbjudandet i sammandrag 
Emissionsvolym – 5 000 000 kr fördelade på 1 886 792 
aktier. 
 
Teckningskurs – 2,65 kronor per aktie. Courtage utgår ej. 
 
Teckningspost – Teckning görs i post om minst 2 000 aktier 
och därefter i valfritt antal aktier. 
 
Företrädesrätt – Emissionen genomförs utan företrädesrätt 
för befintliga aktieägare. 
 
Teckningstid – 19 maj – 17 juni 2014. Styrelsen förbehåller 
sig rätten att förlänga teckningstiden. 
 
Teckning – Genom påteckning och insändande av bindande 
teckningsanmälan till Aktieinvest AB.  
 

Tilldelning – Vid överteckning beslutar styrelsen om 
tilldelning. Meddelande om antalet tilldelade aktier beräknas 
utsändas den 25 juni 2014.  
 
Likvid – Tilldelade aktier ska betalas senast den 2 juli 2014 
enligt instruktion på avräkningsnotan.  
 
Handel i aktien – aktien kommer att tas upp till handel på 
AktieTorget. Första handelsdag beräknas till den 1 augusti 
2014. 
 
Mer information och fullständigt memorandum kan 
laddas ner på www.c-pod.com eller beställas från C 
Security Systems AB per post. 
 
 
 
 

Personuppgifter som aktieägare lämnar i samband med uppdrag eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas av 
Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra 
företag som Aktieinvest FK AB samarbetar med. Aktierna har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige. 
Aktierna kommer således inte att erbjudas till försäljning i USA eller Kanada, och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt 
eller indirekt till någon i USA eller Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan 
distribution (i) förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt (II) strider mot lag, förordning 
eller annan bestämmelse i sådant land. 


