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Kommande rapporter
Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje 

kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

• Q1-rapport 2016-05-27 

• Q2-rapport  2016-08-26 

• Q3-rapport  2016-11-25

• Bokslutskommuniké 2017-02-24

Årsstämma och årsredovisningens 
tillgänglighet
Årsstämman kommer att hållas i Lund 2016-05-25. Årsredovisningen 

kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida 

(www.globalwarningsystem.com) från och med 2015-04-22.

Certified Advisor
Sedermera Fondkomission
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ÅRET I SIFFROR

HÄNDELSER I KORTHET UNDER 2015

Den totala nettoomsättningen för året uppgick till 2,5 (0,9) Msek.

Rörelseresultatet för året uppgick till -17,4 (-9,9) Msek. 

Resultatet för året uppgick till -17,4 (-10,1) Msek.

Likvida medel uppgick till 39,7 (19,3) Msek vid utgången av året. 

Resultatet per aktie för året uppgick till -1,61 (-1,36) SEK.

Året 2015
• Bolaget vinner Red Herring Europe Top 100 award (utmärkelse som 

hedrar de mest lovande teknikbolagen i Europa). 

• GWS och ERV tecknar ett flerårigt avtal med ett initialt garanterat 
ordervärde om cirka 15 miljoner kronor. Avtalet innebär att ERV 
lanserar GWS app och resesäkerhetsinformation till 7 miljoner 
användare baserat på GWS tjänst Safeture. 

• GWS etablerar säljkontor i Brasilien för att öka expansionstakten.

• GWS etablerar säljkontor i Malaysia för att öka närvaro och försäljning 
i Sydostasien.

• Den 18 november 2015 inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner 
av serie TO 1 och TO 2. Teckningsoptionerna nyttjas till cirka 98,5 %.  

GWS tillförs därmed cirka 38,2 MSEK efter emissionskostnader. 

Händelser efter periodens utgång
• GWS kallar till extra bolagsstämma den 25 januari 2016. Stämman 

beslutade om att förvärva 51% av aktierna i Travelogix Ltd med bas 

i Storbritannien. Köpeskillingen uppgår till 199 000 pund, varav  

30 000 pund erläggs kontant medan resterande 169 000 pund 

erläggs i form av 117 374 nyemitterade aktier i GWS Production. 

• GWS startar upp ett dotterbolag som ska lansera en mobiltjänst 

för bättre akutvård för resenärer. 

• GWS expanderar på USA-marknaden och tecknar avtal om 

partnersamarbete med International Care, och  PicCell 

Wireless-koncernen.  

• GWS startar upp dotterbolag i Singapore för att ytterligare öka närvaro 

och försäljningsstöd i Sydostasien.
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försäljning under året bevisat att vår affär är 

livskraftig, och att det finns en global efterfrågan 

som vi klarar att leverera på.

Vi har även hållit ett högt tempo på teknik- 

och produktutvecklingssidan. Vi har 

kontinuerligt under året förstärkt vår tjänst 

med mer och fördjupat innehåll och förbättrat 

användarupplevelsen. GWS är ett innovativt 

företag, vilket innebär att det regelbundet 

uppkommer nya affärsmöjligheter och 

innovationer som är närliggande men utanför 

GWS kärnverksamhet. Det har mynnat ut i att vi 

efter årsskiftet startade upp ett dotterbolag, som 

ska lansera en smartphone-app med en databas 

med positionsangivna kvalitetsgraderade sjukhus i hela världen. 

Denna tjänst kommer även att integreras i GWS’ tjänst Safeture. 

I slutet av 2015 meddelade vi vår avsikt att förvärva 51% av aktierna 

i Travelogix Ltd som är ledande inom mjukvara som effektiviserar 

för reseindustrin. Syftet med uppköpet, som genomfördes i januari 

2016, var att stärka vårt erbjudande som helhetsleverantör och möta 

de ökande kundbehoven inom personsäkerhet, genom att integrera 

Travelogix teknologi och kunskap kring hantering av resedata. 

Detta stärker vår teknikplattform och gör den mer komplett, och 

vi kan leverera ett ännu attraktivare produkterbjudande, vilket 

därmed skapar konkurrensfördelar i vår kärnverksamhet. Vi 

ser också korssäljsmöjligheter i både Travelogix’ och våra egna 

försäljningskanaler genom detta förvärv.

Finansiellt står vi också väl rustade, då vi under hösten och vintern 

tillförde bolaget kapital via teckningsoptioner. I november/december 

inföll nyttjandeperioden för bolagets teckningsoptioner av serie 

TO 1 och TO 2, vilka tecknades till cirka 98,5 %. Vi är oerhört nöjda 

med det stora deltagandet. Genom det kapital som inbringades 

har vi nu rätt finansiella förutsättningar att fokusera på ett högt 

tempo i vår internationella expansion, och på att fortsatt säkra en 

produktutveckling och teknik i framkant. 

Sammanfattningsvis är en gedigen grund lagd under 2015 för 

fortsatt framgångsrik försäljning, teknikledarskap och utveckling 

av bolaget 2016.

Lund, April 2016

Andreas Rodman, VD

GWS Production AB

VD ANDREAS RODMAN HAR ORDET

När jag summerar och utvärderar 2015, kan jag 

med glädje konstatera att GWS har flyttat fram 

positionerna markant på alla viktiga områden 

för vår fortsatta utveckling. Dessa områden 

innefattar nyförsäljning, utveckling av befintliga 

affärer, teknik- och produktutveckling samt 

bolagets finansiella ställning. Under 2015 har vi 

därmed lagt en stor del av grunden för att GWS 

skall kunna ta position som en global och ledande 

aktör inom personsäkerhet.

När det gäller nyförsäljningen har GWS under 

2015 etablerat sig via nya avtal i samtliga 

segment som vi definierat som avgörande 

för vår tillväxt, samtidigt som vi också har 

etablerat oss globalt utifrån ett geografiskt perspektiv. Vi har 

nu en försäljningsplattform för vidareutveckling av affären inom 

säkerhetssegmentet, försäkringssegmentet, telekom, resesegmentet 

samt kongress- och eventsegmentet. Under året etablerade vi oss 

med partners i Malaysia och Brasilien, eftersom vi har sett vikten 

av lokal närvaro på vissa marknader för att kunna expandera. I 

Nordamerika fick vi fäste via avtal med International Care och 

PicCell Wireless som är baserade i USA. Genom alla de avtal som vi 

tecknat under året med aktörer i olika branscher, har vi nu en stor 

utväxlingspotential inför 2016.

Att få utväxling på våra befintliga avtal har parallellt med 

nyförsäljningen varit ett viktigt fokusområde också under 2015, och 

vi kan nu med tillfredställelse se att vårt omfattande samarbete med 

ERV (Europeiska), som vi signerade under våren, börjar bära frukt. 

Vi har också kunnat visa på skalbarheten i vår affär genom att vår 

tjänst är anpassningsbar till flertalet av våra befintliga kunder. 2015 

levererade vi en omsättning enligt budget och plan, men flertalet 

av de avtal som tecknades under året kommer att börja ge avtryck 

först under 2016.

För GWS är det oerhört viktigt att säkra en långsiktigt hållbar 

inriktning och affär. Samarbetet med G4S Risk Consulting, som 

också inleddes 2015, sades upp 2016 då det blev uppenbart att G4S 

och GWS var på väg i olika riktningar. Ett fortsatt samarbete hade 

hämmat GWS expansionsmöjligheter i samtliga segment där man 

satsar. Det är viktigt att notera att samarbetet med G4S Sverige 

fortsätter, då G4S Sverige ägs av Sector Alarm och är oberoende 

av G4S Risk Consulting i London. 

Sammantaget har GWS stärkt sin position på flera fronter 

försäljningsmässigt 2015, skapat bredd i sin affär och fått fäste 

globalt. Jag skulle vilja säga att vi genom insatserna vi gjort på 
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OM GWS PRODUCTION AB

Vi reser idag i ökad utsträckning till länder med olika säkerhetsrisker. 

Som resenärer kan vi ofta inte det lokala språket och tillgänglig lokal 

information är ofta begränsad eller obefintlig. Företag saknar i sin 

tur många gånger kännedom om anställdas resmål och säkerhet. 

GWS grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-

epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i 

Mumbai, där människor kunnat varnas och fått mer information 

tidigare. Varningar från myndigheter om hot och katastrofer går 

än idag vanligen ut genom TV och radio – en metod som inte hinner 

nå alla berörda i tid.

GWS ger med appen Safeture tillgång till specifik landsinformation 

inför en resa och vid ankomst, färgkodade säkerhetsvarningar 

i realtid som innehåller detaljerad information vid incidenter, 

spårning av resenären, förbättrade kommunikationsmöjligheter samt 

lokala nödnummer; allt direkt i mobilen. Till företag säljs tjänsten 

(Safeture PRO) via partners som en del av deras eget erbjudande. 

Affärsmodellen mot företag bygger på en licens per slutkund med 

ett pris per användare och per månad, alternativt ett månadspris 

för samtliga anställda på företaget.

På konsumentmarknaden är avsikten att sälja tjänsten direkt eller 

via teleoperatörer, försäkringsbolag och resebolag som en del av 

deras eget erbjudande. Tjänsten för konsumentmarknaden innehåller 

färre funktioner än företagsversionen vilket innebär en väsentligt 

lägre prissättning mot slutkund samtidigt som konsumentmarknaden 

består av en betydligt större volym resenärer.

Forskning och utveckling
Forskning och utveckling är ett prioriterat område hos GWS och 

sammanfattningsvis kan man säga att vår nuvarande tekniskt 

ledande produkt bara är början. GWS investerar löpande i forskning 

och utveckling för att behålla sitt tekniska ledarskap. Tack vare 

ett nära samarbete med våra kunder utvecklas, marknads- och 

kundanpassas våra produkter kontinuerligt. Den kunskapsbank 

vi skapar kanaliseras in i vår forskning och utveckling, vilket 

utmynnar i nya lösningar och funktioner, som både ökar den positiva 

kundupplevelsen samt skapar en större tröskel för våra konkurrenter. 

Ett exempel på vår satsning på teknikutveckling är GWS förvärv av en 

majoritetsandel i Travelogix Ltd i UK, som är ledande inom mjukvara 

som effektiviserar för reseindustrin. Syftet med uppköpet är dels att 

stärka GWS erbjudande som helhetsleverantör och möta de ökande 

kundbehoven inom personsäkerhet och resor, dels att integrera 

Travelogix teknologi och kunskap kring hantering av resedata i 

Safeture produkten.

Övergripande mål
• Att snabbt växa för att etablera en ledande position globalt

• Att etablera GWS produkt, Safeture PRO – Business Solution, som 

förstahandsval för alla säkerhetsansvariga

• Att etablera kanaler globalt för GWS produkt, Safeture för konsument 

• Att skapa ett långsiktigt värde för GWS ägare genom ett resultat 

som dels genererar utdelning till ägarna och dels genererar medel 

för en fortsatt innovativ utveckling av bolaget.

Vision
Vår vision är att rädda liv och förebygga skador genom att göra 

varningsinformation tillgänglig oavsett var man befinner sig.

Med utvecklingen av moderna mobilnät och smartphones kan vi 

helt plötsligt börja kommunicera och hjälpa människor att hantera 

hotfulla och farliga situationer där de befinner sig på ett bättre sätt. 

GWS skapar och levererar ny teknologi som gör detta möjligt. Den 

senaste och väsentliga informationen blir då tillgänglig för alla och 

i slutänden hjälper vi till att rädda liv och undvika skador.

GWS Mission
Att vara världsledande när det gäller att i realtid distribuera pålitlig 

och snabb hot- och säkerhetsrelaterad information till individer och 

organisationer.

”Global Warning System (GWS) möter ett växande behov av att skydda anställda och familjemedlemmar på resa, 
genom att spåra och ge värdefull information i realtid om katastrofer och andra hot som kan påverka resenären.”
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MARKNADSÖVERSIKT

Marknaden för GWS 
Den globala säkerhetsindustrin genererar intäkter på omkring 154 

miljarder USD per år1. Merparten av dessa inkomster, närmare 131 

miljarder USD, kommer från säkrande av fysiska byggnader och 

andra materiella tillgångar. I västvärlden och andra länder med hög 

levnadsstandard håller fokus på att flyttas från att säkra byggnader, 

kontor och maskiner mot att säkra organisationens mest värdefulla 

tillgång – personalen. 

Företag börjar inse att infrastrukturen är utbytbar mot en relativt 

låg kostnad medan personalens liv och deras kunskaper utgör en 

betydande investering som måste skyddas. Företag och samhälle 

blir samtidigt alltmer globaliserade och såväl anställda som 

fritidsresenärer spenderar alltmer tid på internationella resor2. 

Dagens tjänster och verktyg för att hjälpa företag att öka säkerheten 

för sin resande personal är enligt styrelsens bedömning begränsade. 

Om en katastrof sker i ett främmande land har många företag, stora 

som små, svårigheter att snabbt veta vilka anställda som befinner 

sig i närheten och om de är utom fara. 

Målgrupp
GWS viktigaste målgrupp på företagsmarknaden är idag de stora 

internationella exportföretagen, eftersom de har många anställda 

som kan påverkas av katastrofer och hot utomlands. Dessa företag 

har dessutom ofta en säkerhetsbudget för denna typ av tjänster. 

Dock är den största delen av marknaden fortfarande helt obeträdd 

eftersom den genomsnittliga internationella affärsresenären saknar 

relevant, kontinuerlig och uppdaterad säkerhetsinformation, 

framförallt bland mindre och medelstora företag. De främsta 

orsakerna bedöms av GWS vara att marknaden hittills inte har 

varit redo, och att det inte varit möjligt att leverera en tjänst som 

är kostnadseffektiv och enkel att använda. Det har gjort att dessa 

tjänster mestadels varit förbehållna ledningen och nyckelpersoner 

eller använts vid resa till högriskområden. Omsorgsplikt och socialt 

ansvar blir allt viktigare för företag att kunna visa i handling, och 

i vissa länder, till exempel Storbritannien och USA, är det numera 

straffbart om brister i rutiner i en organisation leder till risker eller 

personskador. Andra viktiga målgrupper på företagsmarknaden 

är internationella studentprogram samt humanitära och statliga 

organisationer och initiativ.
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På konsumentmarknaden, som karakteriseras av höga volymer, 

utsätts fritidsresenärer på liknande sätt för allt större hotnivåer 

som ett resultat av den ökade tendensen att resa till nya platser 

och ökade risker för katastrofer runtom i världen. Detta gör att 

vår målgrupp på konsumentmarknaden har ett stort behov av 

personlig säkerhet, vilket väckt intresse från försäkringsbolag, 

telekomoperatörer, online reseplattformar samt kongress- och 

eventbolag att förbättra personlig säkerhet och reseförsäkringar. 

Flygbolag, resebokningsföretag och hotellkedjor är andra naturliga 

målgrupper för att nå privatresenärer på konsumentmarknaden. 

Marknadstrender
Fokus på personsäkerhet under resa blir allt naturligare för fler och 

fler personer i takt med att medvetenheten ökar, och tjänster som 

levererar resesäkerhet blir allt fler. 

Drivkrafter som påverkar marknaden för mobila  
resesäkerhetslösningar:
• Ökat globalt resande gör att behovet och intresset för smarta 

personsäkerhetslösningar ökar3.

• Ökad geopolitisk oro och antal naturkatastrofer i världen. Antalet 

konflikter och regionala spänningar ökar samtidigt som hastigheten 

på förloppen, vare sig det är politiska eller epidemi/hälso relaterade, 

ofta är mycket snabb4. 

• Ökad penetration av smartphones i världen ger ökande total volym

• Ökad medvetenhet och socialt ansvar från arbetsgivarens sida för 

anställda på resa

• Ökat behov för bolag att leverera en bättre mobil kundupplevelse 

för att skapa en lojalare kundbas, spara kostnader och differentiera 

sig på marknaden. 

Ovan faktorer driver utvecklingen och efterfrågan av leverans av 

snabb och tillförlitlig resesäkerhets information. Dagens moderna 

samhälle med digitala media, internet och sociala medier sprider 

snabbt stora mängder rykten, felaktigheter och annan information 

med bristande källkritik, vilket medför att resenärer kan nås av icke 

kvalitetssäkrad information på resa.

Sammanfattningsvis ser GWS en starkt ökande efterfrågan 

på marknaden inom samtliga vertikaler för mer sofistikerade 

personsäkerhetslösningar som adresserar dessa behov.

Försäljning och Strategi
GWS globala försäljningsstrategi är att nå B2B och B2B2C kunder 

genom partnerförsäljning. Lämpliga lokala och globala partners 

inom Säkerhet, Telekom, Reseförsäkring, Resebokning och Kongress/

Event vertikalerna bearbetas för att skapa attraktiva erbjudanden 

till slutkunder inom person- och resesäkerhet. GWS har under 2015/ 

2016 tecknat en rad viktiga avtal i samtliga vertikaler.

Affärsmodellerna som appliceras är olika beroende på vad som passar 

vertikalen och beteendet i segmentet. Exempel på modeller som 

används är intäktsdelning eller volymförsäljning av licenser främst till 

partners som riktar sig mot konsument. Tjänsten inkluderas antingen 

i partners erbjudande, eller säljs som en separat tilläggstjänst. 

Kundanpassningar av tjänsten, såsom innehåll, funktionalitet eller 

varumärkesanpassning är ofta förekommande.

1 G4S Årsredovisning 2013
2 World Travel & Tourism council, World Tourism Organisation
3 2014 års UNWTO rapport visar på 3,3% årlig tillväxt i globalt resande, med över 1.1 miljarder resande 2014
4 UNISDR 2014 års rapport

Telecom: Safey app och webbsida – Safeture Pro 
rebrand för PicCell Ltd, Seattle.

Säkerhet: SRS app – Safeture 
Pro rebrand för Scandinavian Risk 
Solutions, Stockholm.

Reseförsäkring: ERV travel&care 
app – Safeture skräddarsydd med 
ny funktionalitet för Europaeische 
Reiseversicherung AG, München.
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VÅRA PRODUKTER & TJÄNSTER
Safeture är samlingsnamnet på våra personliga mobilbaserade säkerhets koncept som i realtid informerar 

och uppdaterar resenärer om händelser i en region som kan påverka personens resplaner och säkerhet. 

Safeture levererar snabbt lokal information om naturkatastrofer, terrorattacker, civil oro, epidemiutbrott, 

trafikincidenter och andra hot som möter internationella resenärer. 

Om Safeture för privatmarknaden
Den unika Safetureappen för privat personer erbjuder geopositionerad 

säkerhetsinformation i realtid som ger användaren en möjlighet att 

undvika faror. 

Appen samlar information från alla världens länder och tusentals 

källor dygnet runt. Informationen granskas och värderas dygnet runt 

av GWS experter innan den distribueras. Safeture ger användaren 

tillgång till uppdaterad och information om lokala händelser. 

I appen finns relevanta nödnummer för alla länder och med en 

knapptryckning blir man kopplad till rätt instans, samtidigt som man 

ser den adress man befinner sig vid automatiskt. Safeture-appen är 

nedladdningsbar för alla iPhone-användare och Android-användare.

Detta förenklar resandet som till exempel att man inte missar ett 

flyg på grund av tågstrejk, eller att man undviker ett område med 

politisk oro eller medicinsk incidenter. 

Safeture gör det helt enkelt möjligt för internationella affärs- och 

fritidsresenärer att resa tryggt i en snabbt föränderlig omvärld. 

Safeture systemet finns tillgänglig i flera tappningar; Safeture 

Business Solution för företagsmarknaden och Safeture för 

konsumentmarknaden, samt som rebranded lösning till partners. 

Gemensamt är att GWS samlar information från alla världens 

länder och tusentals källor dygnet runt, granskar och värderar 

informationen, varefter relevant information distribueras till 

användarna globalt.

Funktioner som levereras genom Safeture i 
resenärens mobiltelefon:
• Säkerhetsvarning som skickas när någon incident inträffar som 

kan ha betydelse för resenärens säkerhet. Dessa meddelanden 

är färgkodade och innehåller viktig information om vad som hänt 

och hur man bör agera.

• Track Me Now-funktionalitet - delning av resenärens position 

till familj och vänner som visas i realtid på en karta i deras 

Safeture-appar.

• Automatisk översättningsmöjlighet av säkerhetsvarningar och 

landsinformation till 90 olika språk.

• Landsinformation som skickas via SMS så snart användaren anländer 

till ett nytt land. Denna inkluderar aktuell säkerhetsrelaterad 

information om landet, inklusive larmnummer, senaste hot och 

incidenter, risk- klassificeringar och allmän bakgrundsinformation.

• SOS-nummer finns lättillgängligt för omedelbar kontakt med lokala 

nödnummer.
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Om Safeture Business Solution
Safeture Business Solution innehåller appen Safeture Pro och 

management verktyget ISO (Instant Security Overview) som är kopplad 

till appen. Den unika Safeture Pro appen erbjuder geopositionerad 

säkerhetsinformation i realtid som ger användaren en möjlighet 

att undvika faror. Safeture Pro levererar snabbt lokal information 

om naturkatastrofer, terrorattacker, civil oro, epidemiutbrott, 

trafikincidenter och andra hot som möter internationella resenärer. 

Safeture Pro ger användaren tillgång till uppdaterad och korrekt 

information om lokala händelser och landsinformation, samtidigt som 

appen möjliggör för arbetsgivare, kollegor och familj att följa och 

kommunicera med användaren. I appen finns relevanta nödnummer 

för alla länder och med en knapptryckning blir man kopplad till 

rätt instans, samtidigt som man ser den adress man befinner sig 

vid automatiskt. 

Funktioner som levereras genom Safeture 
Pro i resenärens mobiltelefon:
• Landsinformation som skickas så snart användaren anländer till ett 

nytt land. Denna inkluderar aktuell säkerhetsrelaterad information 

om landet, inklusive larmnummer, senaste hot och incidenter, risk- 

klassificeringar och allmän bakgrundsinformation.

• Säkerhetsvarning som skickas när någon incident inträffar som 

kan ha betydelse för resenärens säkerhet. Dessa meddelanden 

är färgkodade och innehåller viktig information om vad som hänt 

och hur man bör agera.

• SOS-nummer finns lättillgängligt för omedelbar kontakt med lokala 

nödnummer samt företagets säkerhetstjänst.

• Safeture Pro appen är nedladdningsbar för alla större plattformar 

inklusive, iPhone, Android, Blackberry och Windows Mobile. Safeture 

Pro är en företagstjänst som kräver ett abonnemang.

• Webbaserade Instant Security Overview (ISO) ger den 

säkerhetsansvarige global översikt över alla användare, möjligheter 

till högkvalitativ SMS och email kommunikation med enskilda eller 

grupper av användare, redigerbara landskort för företagsspecifik 

information och en detaljerad eventloggning. Delning av resenärens 

position till bolagets säkerhetschef visas i realtid på en karta.

• SMS-kommunikationen via ISOn är särskilt utformad för att öka 

möjligheterna att kunna kommunicera med anställda som använder 

skadade eller överbelastade mobilnät.

Safeture Pro ISO (Information System Overview) används av säkerhetschefer och 
andra managers för administrering och en komplett bild av riskläget för anställda.
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STYRELSEN

Lars Lidgren (1943)
Grundare och Styrelseordförande
Lars Lidgren – M.D. Ph.D. – är Professor vid universitetssjukhuset i 
Lund och initierade UN/WHO “Bone and Joint Decade”- programmet. 
Lars grundade Bone Support AB, Scandimed AB och AM e-Consulting 
AB. Lars Lidgren har varit styrelseordförande I GWS sedan 2009.

Övriga uppdrag; Styrelseordförande i Algora AB, AM e-Consulting 
AB, Vårdkontakt i Lund AB och Academic Medical Group AB samt 
styrelseledamot i Bone Support AB, Bone Support Holding AB och 
Orthocell.

Lars Lidgren äger 3 663 104 aktier i GWS privat samt via bolag och 
närstående.Han äger vidare 60,73 % av Academical Medical Group  
AB (via bolag), som i sin tur äger 692 340 aktier i GWS.

Wolter Mannerfelt (1944)
Styrelsemedlem
Wolter Mannerfelt har varit handelsattaché i Japan och har haft 
flera VD-positioner. Wolter är nu managementkonsult och arbetar 
huvudsakligen med globala bolag. Mannerfelt var tidigare partner vid 
Carta, som förvärvades av Booz Allen Hamilton. Wolter Mannerfelt 
har varit styrelseledamot i GWS sedan 2010.

Övriga uppdrag; Styrelseordförande i Invest Energy & Environment 
AB  samt styrelseledamot i Acuzena Ltd.

Wolter äger 33 000 aktier och 10 000 optioner i GWS privat och via 
bolag. Han äger vidare 0,51 % av Academic Medical Group AB (via 
bolag), som i sin tur äger 692 340 aktier i GWS.

Hans Skalin (1943)
Styrelsemedlem
Hans Skalin, medicine hedersdoktor i Lund, har en magisterexamen 
i juridik och praktik samt en magisterexamen i ekonomi. Skalin blev 
anställd i Group 4 Securitas 1974 som direktör och chefsjurist. Sedan 
1981 har han arbetat som direktör och chefsjurist för Inter-Ikea-
gruppen. Hans Skalin har varit styrelseledamot i GWS sedan 2013.

Övriga uppdrag; Styrelsemedlem i CARPONOVUM AB och  
AM e-Consulting AB.

Hans äger 10 000 optioner i GWS. Hans äger vidare 2,55 % i Academic 
Medical Group AB (via närstående), som i sin tur äger 692 340 
aktier i GWS.

Sven Holmgren (1961)
Styrelsemedlem
Sven Holmgren tog sin juristexamen (LLM) vid Lunds universitet 
1989. Efter två års tingstjänstgöring arbetade han under åtta år 
som advokat och affärsjurist på Advokatfirman Lindahl. Sedan 1998 
har han varit verksam inom olika positioner i Volitogruppen, ett 
medelstort svenskt investmentbolag med inriktning inom fastigheter, 
luftfart, structured finance och industri. Sven Holmgren har varit 
styrelseledamot i GWS sedan 2014.

Övriga uppdrag; Styrelseordförande i BIMobject AB samt 
styrelseledamot i Tre Skänkare Fastigheter AB, Volito Aviation AG m.fl.

Sven äger 62 897 aktier och 10 000 optioner i GWS privat och via 
närstående. Han äger vidare 1,88 % av Academic Medical Group AB 
(via närstående), som i sin tur äger 692 340 aktier i GWS.

Paul Degerlund (1948)
Styrelsemedlem
Generalmajor Paul Degerlund har tjänstgjort inom den Svenska 
Försvarsmakten mellan 1974 och 2004. Under sin tid inom 
Försvarsmakten tjänstgjorde Paul bland annat som chef för 
arméns planeringsavdelning, brigadchef, chef för Stridsskolan Syd 
(SSS), Generalinspekör för Arme’n (Arméchef) och chef för Södra 
Militärdistriktet (MD S). Paul har också arbetat som marknadschef 
och senior militärrådgivare på BAE Systems Hägglunds och som 
senior rådgivare åt Midroc International AB. 

Paul har varit en del av GWS styrelse sedan 2014.

Paul äger 1 371 aktier och 10 000 optioner i GWS. 
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LEDNING

Andreas Rodman 
CEO
Andreas Rodman har en civilingenjörsexamen i datorteknik från 
Lunds universitet. Andreas var VD, grundare och största privata 
ägare av Bokks AB, ett bolag som såldes 2007 till MultiQ AB, noterat 
på börsen. Rodman var tidigare även styrelseledamot i Bolaget. 
Andreas Rodman har varit VD för GWS sedan 2009.

Andreas äger 582 000 aktier och 120 000 optioner i GWS privat 
och via närstående. Han äger vidare 8,95 % av Academic Medical 
Group AB, som i sin tur äger 692 340 aktier i GWS.

Andreas Larsson
CTO
Andreas Larsson har studerat datalogi vid Lunds Universitet och 
har tidigare jobbat som chefsarkitekt och mjukvaruchef på MultiQ. 
Före det grundade han, tillsammans med Anderas Rodman, Bokks 
AB. Andreas har jobbat som utvecklingschef på GWS sedan 2014.

Andreas Larson äger 6 000 aktier och 50 000 optioner i GWS.

Johan Tinnerholm
COO
Johan Tinnerholm har studerat statsvetenskap vid Lunds Universitet 
och underättelseanalys samt säkerhet och försvar vid University of 
North Carolina at Chapel Hill (UNC). Han har tidigare tjänstgjort som 
förbundsordförande för Utrikepolitiska Förbundet Sverige (UFS). 
Johan har arbetat som GWS chef för analys och tjänster sedan 2011.

Johan äger 4 500 aktier och 50 000 optioner i GWS.

Åke Knutsson
CFO
Åke har sedan 1980 jobbat i olika chefspostioner inom redovisning 
och finans, bl.a. i Prestando koncernen, Scandimed gruppen, Ateljé 
Lyktan AB, Skogsvårdsstyrelserna i Skåne län, Kone Cranes AB samt 
ASG AB. Han har varit VD för A Clean Partner International AB, samt 
vice VD och COO på Biomet Cementing Technologies AB som ingår 
i Biomet koncernen.

Åke tillträdde som CFO för GWS Production AB under 2014.

Åke äger 5 000 aktier och 25 000 optioner i GWS privat och via bolag.

Morgan Widung
VP Global Sales & Marketing
Morgan Widung har en Civ Ing Examen i Elektroteknik från Lunds 
Universitet 1995. Han har tidigare tjänstgjort i säljchefspositioner 
för företag inom telekom / halvledar- och förnybar energi sektorer. 
Han kommer närmast från Innoventum AB som ansvarig för global 
försäljning och har dessförinnan arbetat på RF Micro Devices som 
Global Account Manager för Sony Ericsson.

Morgan äger 5 000 aktier och 50 000 optioner i GWS.

Andreas Larsson, Andreas Rodman och Johan Tinnerholm i samtal på GWS kontor i Lund.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören i GWS Production AB (publ), 

organisationsnummer 556776-4674, med säte i Lund, Sverige, 

får härmed avge sin årsredovisning för verksamhetsåret 2015.

Kort om verksamheten
Bolaget tillhandahåller en mobilbaserad personlig säkerhetstjänst 

för företag och privatpersoner som vill skydda sina anställda eller 

sig själva när de reser – Global Warning System (”GWS”). Bolaget 

grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, 

tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai, 

där människor kunde varnats tidigare och fått mer information. 

GWS vision är att förhindra skador orsakade av att man inte nås av 

tillgänglig information vid rätt tillfälle och plats. Den rörelsedrivande 

verksamheten bedrivs av GWS Production AB.

Framtida utveckling
GWS avser att ta vara på möjligheterna att, på ett kontrollerat sätt, växa 

snabbt för att etablera en ledande position inom Bolagets område. 

Bolaget prioriterar således expansion. Växande användarvolymer 

påverkar inte kostnadsbilden i någon väsentlig omfattning, vilket 

således innebär att en betydande hävstångseffekt kan infinna sig 

vid tillväxt i antal användare. 

Under det kommande året kommer GWS att satsa på marknadsföring 

och försäljning samt fortsatt produktutveckling i syfte att befästa 

sin ledande position inom segmentet för mobilbaserade personliga 

säkerhetstjänster.

Väsentliga händelser under 2015
• GWS tecknar avtal om att sälja tjänsten Safeture Business Solution 

till en franchisegivare för ett globalt detaljhandelskoncept. 

• Säkerhetsappen Safeture presenteras på Mobile World Congress 
i Barcelona, världens största internationella konferens inom 
telekombranschen som besöks av uppemot 85 000 besökare från 
över 200 länder.

• Safeture för privatpersoner görs tillgänglig för Android-användare. 
Därmed finns Safeture tillgänglig för privatpersoner för både iPhone 
och Android.

• I april 2015 hålls extra bolagsstämma i GWS. Stämman beslutade om 
en riktad emission av högst 650 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna 
tillkommer uteslutande nyckelpersoner, ledande befattningshavare 
samt övrig personal.

• Bolaget ingår ett globalt partnerskap tillsammans med G4S för att 
leverera nästa generations personsäkerhetstjänster. Partnerskapet 
omfattar gemensam produktutveckling och delning av intäkter.

• GWS gör insteg i ett nytt affärssegment, hjälporganisationer, med 
order från Erikshjälpen och Danish Refugee Council (DRC).

• I den riktade emission, som styrelsen beslutat om under extra 
bolagsstämma, tecknas 427 885 teckningsoptioner av serie 2015/2019 
vilka berättigar till teckning av 427 885 nya aktier i Bolaget. 

• Bolaget vinner Red Herring Europe Top 100 award (utmärkelse som 
hedrar de mest lovande teknikbolagen i Europa). 

• GWS och ERV tecknar ett flerårigt avtal med ett initialt garanterat 
ordervärde om cirka 15 miljoner kronor. Avtalet innebär att ERV 
lanserar GWS app och resesäkerhetsinformation till 7 miljoner 
användare baserat på GWS tjänst Safeture. 

• Den 17 juni 2015 publicerar GWS en nulägesrapport för att ge en 
samlad överblick av verksamheten och framtiden. 

• Den 17 juni 2015 hålls årsstämma i GWS. Förutom att årsredovisningen 
för 2014 fastställdes beslutade stämman om riktad emission av högst 
40 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna tillkommer uteslutande 
Sven Holmgren, Hans Skalin, Paul Degerlund och Wolter Mannerfelt.

• Bolaget signerar avtal med SRS, Scandinavian Risk Solutions. Avtalet 
betyder att alla SRS-kunder baserade i Skandinavien kan erbjudas 
tjänsten Safeture Pro. 

• 40 000 teckningsoptioner av serie 2015/2019 tecknas i en riktad 
emission, vilka berättigar till teckning av 40 000 nya aktier i GWS.

• G4S lanserar tjänsten TravelAware baserad på GWS teknologi och 
service i Safeture Pro.

• GWS etablerar säljkontor i Brasilien för att öka expansionstakten.

• GWS etablerar säljkontor i Malaysia för att öka närvaro och försäljning 
i Sydostasien.

• GWS tecknar avtal med statlig telekomoperatör i Mellanöstern.

• Bolaget tecknar säljpartneravtal med 2Secure, Sveriges största 
privata säkerhetsbolag. 

• Den 18 november 2015 inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner 
av serie TO 1 och TO 2. Teckningsoptionerna nyttjas till cirka 98,5 
%. GWS tillförs därmed cirka 38,2 MSEK efter emissionskostnader. 

• GWS och MCI lanserar en Safeture-app för kongressdelegater. Appen 
erbjuder alla MCIs mer än 350 000 årliga kongressdelegater tillgång 
till den senaste tekniken inom person- och resesäkerhet.

• Bolaget erhåller besked om godkännande av patentansökan (Notice of 
Allowance) från det Europeiska Patentverket, för en lösning relaterad 
till företagets positioneringsteknik. Det kommande patentet kan göras 
giltigt i fler än 30 europeiska länder och gäller till och med 2033-04-11.  

• GWS tecknar säljpartneravtal med German Business Protection 
GmbH (GBP). GBP är ett företag inom Kötter Group, specialiserat 
på personsäkerhet. 

• Den 22 december 2015 meddelar GWS att Bolaget planerar att 
förvärva 51% av Travelogix Ltd för att expandera produktportföljen 

och utöka sitt teknikförsprång.
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Väsentliga händelser efter periodens utgång
• GWS meddelar att Nordic Innovation Invest AB, som innehar en 

större aktiepost i GWS, har fördelat sitt innehav till delägarna i Nordic 

Innovation Invest AB. Därmed förändras GWŚ  styrelseledamot 

Sven Holmgrens insynsinnehav i Bolaget. 

• GWS kallar till extra bolagsstämma den 25 januari 2016. Stämman 

beslutade om att förvärva 51% av aktierna i Travelogix Ltd med bas 

i Storbritannien. Köpeskillingen uppgår till 199 000 pund, varav 

30 000 pund erläggs kontant medan resterande 169 000 pund 

erläggs i form av 117 374 nyemitterade aktier i GWS Production. 

• GWS startar upp ett dotterbolag som ska lansera en mobiltjänst 

för bättre akutvård för resenärer. 

• GWS tecknar avtal med Travellink, en del av en av världens största 

internetresebyråer och e-commerce bolag, eDreams Odigeo. Avtalet 

gäller hela eDreams Odigeo-koncernens erbjudande till företag och 

deras affärsresenärer i Europa.

• GWS och G4S Risk Consulting Ltd avslutar sitt samarbete. GWS 

tjänster till andra aktörer påverkas inte vare sig kort- eller långsiktigt.

• GWS tecknar avtal om partnersamarbete med USA-baserade 

PicCell Wireless-koncernen.  GWŚ  Safeture Pro service kommer 

under varumärket Safey att kundanpassas till utlandsstudenter och 

affärsresenärer, och ingå i PicCell Wirelesś  globala produktportfölj.

• GWS tecknar avtal om partnersamarbete med USA baserade 

International Care, en framträdande global serviceleverantör och 

förmedlare inom personsäkerhet, försäkring och resesäkerhet. 

Avtalet baseras på en kombination av intäktsdelning och 

provision, och stödjer GWŚ  globala expansionsplan genom 

försäljningsmöjligheter via International Care och dess lokalkontor 

i Nordamerika, Costa Rica, Hong Kong, Thailand och Sydafrika.

• GWS tecknar avtal med den tyska reseförsäkringsexperten Dr. 

Walter GmbH, som försäkrar både privat- och affärsresenärer. Det 

initiala ordervärdet om 1,5 miljoner SEK betalas över 3 år, och avser 

GWŚ  tjänst Safeture som ingår för Dr. Walters 50 000 befintliga 

försäkringstagare. 

• GWS startar upp dotterbolag i Singapore för att förstärka närvaron 

i Asien. Dotterbolaget startar sin verksamhet under mitten av 

april, med fokus på framför allt samarbeten och avtal med globala 

Asien-baserade kunder inom säkerhet, försäkring och telekom.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på Bolagets 

verksamhet och bransch. Det är därför av stor vikt att beakta 

relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Det 

kan vara svårt att utvärdera GWŚ  försäljningspotential och det 

föreligger osäkerhet huruvida intäkter kommer att genereras i 

tillräcklig omfattning. Marknadsetableringar kan försenas och 

därigenom medföra intäktsbortfall. GWŚ  tjänster representerar 

relativt nya tjänster för aktörer på marknaden vilket innebär att 

det kan ta tid att få genomslag.  GWS kan komma att behöva 

anskaffa ytterligare kapital framöver. Det finns risk att Bolaget 

inte kan anskaffa ytterligare kapital. En förlust av en eller flera 

nyckelpersoner, medarbetare och konsulter samt uppsägning av 

viktiga samarbetsavtal kan medföra negativa konsekvenser för 

Bolagets verksamhet och resultat. En omfattande satsning från en 

konkurrent kan komma att medföra risker i form av försämrade 

försäljningsmöjligheter. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl 

inte bedömas utan att en samlad utvärdering av Bolagets verksamhet 

tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

Forskning och utveckling
Forskning och utveckling är ett prioriterat område för GWS. Bolaget 

investerar löpande i forskning och utveckling för att bibehålla sitt 

tekniska försprång. Bolaget har under året vidareutvecklat sina 

tekniska plattformar baserad på den återkoppling som mottagits 

från användare samt kommer under 2016 att fortsätta utvecklingen 

av nästa generation teknik. 

Organisation/personal
Medelantalet anställda under verksamhetsåret var 14 (7). Ökningen 

är främst hänförlig till att Bolagets utvecklingsavdelning samt 

marknad och försäljning har förstärkts.

Omsättning
Nettoomsättningen för verksamhetsåret 2015 uppgick till 2 483 

TSEK (917), vilket innebär en ökning med 171% i jämförelse med 

föregående räkenskapsår.

Resultat
Bolagets resultat för verksamhetsåret 2015 uppgick till -17 380 

(-10 094) TSEK. Under året belastades resultatet med 948 TSEK 

i form av kostnader av engångskaraktär för översättning av 

generella riskanalyser och allmän säkerhetsinformation för ett 

stort antal länder i världen. Vidare belastades resultatet med 

nedskrivning av aktiverade kostnader uppgående till 730 TSEK för 

produktanpassning till G4S Risk Consulting Ltd i London eftersom 

avtalet sagts upp. Nedskrivningen har justerats med 16 TSEK 

jämfört med lämnad information i bokslutskommunikén. Bolaget 

fortsätter även att bygga en organisation som innebär ökade 

kostnader för personal och försäljning jämfört med motsvarande 

period föregående år.

Resultatet per aktie uppgick till - 1,61 (-1,36) SEK.
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Likviditet och ställning
Bolagets likvida medel per den 31 december 2015 uppgick till 39 664 

(19 282) TSEK. Årets kassaflöde uppgick till 20 382 (19 260) TSEK. 

Bolagets soliditet per den 31 december 2015, beräknad som det 

egna kapitalets andel av balansomslutningen, uppgick till 89 (89) %.

Transaktioner med närstående
Styrelsens ordförande, Lars Lidgren, har genom sitt bolag Seagles 

AB fakturerat 240 TSEK för arbete med försäljning och management 

under 2015.

Styrelseledamot Wolter Mannerfelt har genom sitt bolag Acuzena 

Ltd fakturerat 146 TSEK för arbete med försäljning under 

verksamhetsåret 2015.

CEO Andreas Rodman har genom sitt bolag Rodman Data HB 

fakturerat 20 TSEK för år 2015, vilket utgör utläggsersättning för 

mobilabonnemang.

Staffan Bergquist, en av de 5 största ägarna i bolaget, har genom 

sitt bolag HCN Group AB fakturerat konsultarvode uppgående till 

100 TSEK under året.

Vidare har bolaget sedan tidigare år en långfristig fordran på 900 

TSEK på Academic Medical Group AB. Den upplupna ränteintäkten 

uppgår till 39 TSEK. Den långfristiga fordran ska amorteras senast 

den 31 december 2020. Under året har GWS fakturerat Academic 

Medical Group AB 15 TSEK i ränta.

Aktien
Det finns ett aktieslag i GWS Production AB. Bolagets aktie är listad 

på Nasdaq First North Stockholm under tickern ”GWS”. Per den 31 

december 2015 uppgick antalet aktier till 14 248 033 (10 564 114). 

Genomsnittligt antal aktier under 2015 uppgick till 10 779 009 (7 418 

437*).  Totalt aktiekapital uppgick till 1 139 842,64 (845 129,12) SEK. 

Kvotvärdet var 0,08 SEK per aktie. Se tabell nedan över utvecklingen 

av aktiekapitalet.

Teckningsoptioner
Den 9 april 2015 beslutade extra bolagsstämma om en riktad 

emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner. Totalt 

tecknades 427 885 optioner till och med den 17 april 2015, som var 

sista teckningsdagen. Teckningsoptionerna emitterades till en kurs 

om 0,13 SEK per teckningsoption. Teckningskursen för nyttjande av 

teckningsoptionerna är 16,56 SEK per aktie. Teckningsoptionerna 

kan under nyttjandeperioden, som löper från och med den 15 mars 

2019 till och med den 29 mars 2019, nyttjas för teckning av 427 885 

nya aktier i Bolaget. 

Den 17 juni 2015 beslutade årsstämma om en riktad emission om 

40 000 teckningsoptioner av serie 2015/2019 utställda till Sven 

Holmgren, Hans Skalin, Paul Degerlund och Wolter Mannerfelt. 

Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,31 SEK per 

teckningsoption. Optionerna berättigar till teckning av 40 000 

nya aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna kan nyttjas under 

perioden 8 juli 2019 – 24 juli 2019. Teckningskursen för nyttjande av 

teckningsoptionerna är 31,11 SEK per aktie.

UTVECKLINGEN AV AKTIEKAPITALET

År Händelse
Ökning antal 

aktier (st)
Ökning aktiekapi-

tal (SEK)
Totalt  

antal aktier
Totalt  

aktiekapital Kvotvärde (SEK)

Ingående balans - - 17 586 175 860 10

2014 Riktad nyemission 2 992 29 920,00 20 578 205 780 10

2014 Teckningsoptioner 100 1 000,00 20 678 206 780 10

2014 Fondemission - 339 119,20  20 678 545 899,20 26,40

2014 Aktieuppdelning 330:1 6 803 062 - 6 823 740 545 899,20 0,08

2014 Emission 2 780 000 222 400,00 9 603 740 768 299,20 0,08

2014 Riktad nyemission 960 374 76 829,92 10 564 114 845 129,12 0,08

2015 Teckningsoptioner TO 1 2 723 545 217 883,60 13 287 659 1 063 012,72  0,08

2015 Teckningsoptioner TO 2 960 374   76 829,92 14 248 033 1 139 842,64  0,08

*Jämförelsetal 31 december 2014 är korrigerat med aktieuppdelning 2014 för att få 
rättvisande jämförelse.
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STÖRSTA AKTIEÄGARNA 31 DECEMBER 2015 
Namn Antal aktier (st) Andel av röster och kapital (%)

Diamonex Ltd1   3 488 174 24,48

Emirates Advanced Investment Trading LLC  960 374 6,74

Academic Medical Group AB2,3 692 340 4,86

Lundaklostret AB 676 119 4,75

Andreas Rodman (VD för GWS) 577 500 4,05

Övriga 7 853 526 55,12

Total 14 248 033 100

1 Diamonex Ltd ägs till 100 % av grundare och styrelseordförande Lars Lidgren (privat). 
2 Academic Medical Group AB ägs av styrelseordförande Lars Lidgren 53,09 % via Diamonex Ltd., 2,66 % ägs via Seagles Aktiebolag samt 4,98 % via Algora AB. Styrelseledamot Sven 
Holmgren äger 1,88 % (via närstående), styrelseledamot Wolter Mannerfelt 0,51 % (via Acuzena Ltd.), styrelseledamot Hans Skalin 2,55 % (via närstående) och VD Andreas Rodman 
8,95 % (privat) i Academic Medical Group AB. 

3 Academic Medical Group AB övertog under juni 2015 aktierna från det helägda dotterbolaget AM e-Consulting AB.

FLERÅRSÖVERSIKT 
2015 2014 2013 *2012 *2011

Nettoomsättning (TSEK) 2 483 917 874 240 135

Rörelseresultat (TSEK) -17 437 -9 917 -2 261 -1 869 -1 708

Resultat efter finansiella poster (TSEK) -17 380 -10 094 -9 885 -1 987 -1 815

Rörelsemarginal (%) ** neg neg neg neg neg

Avkastning på eget kapital (%) ** neg neg neg neg neg

Balansomslutning (TSEK) 49 157 25 627 6 514 14 119 1 781

Soliditet (%) ** 89% 89% 25% 67% -41%

Antal anställda 14 7 4 3 3

  *Jämförelsetalen för år 2011 – 2012 har inte räknats om enligt K3.
**Se definitioner sidan 26.

Största aktieägare
Nedanstående tabell visar de fem (5) största aktieägarnas innehav 

av aktier i GWS Production AB  per 31 december 2015:

Förslag till resultatdisposition (SEK)
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel disponeras 

enligt nedan:

Överkursfond 79 590 817

Balanserat resultat - 19 550 664

Årets resultat - 17 380 097

Totalt 42 660 056

Balanseras i ny räkning 42 660 056

Summa 42 660 056

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas 

till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande 

tilläggsupplysningar.

GWS Production AB | Årsredovisning 2015 15



RESULTATRÄKNING
(TSEK) NOT 2015 2014

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 2 483 917

Aktiverat arbete för egen räkning * 3 654 1 068

Övriga rörelseintäkter 2 39 102

S:a Rörelseintäkter 6 176 2 087

Rörelsens kostnader

Tjänster och handelsvaror  -2 001 -626

Bruttovinst 4 175 1 461  

Övriga externa kostnader 3, 4 -10 033 -6 375

Personalkostnader 5 -9 595 -4 171

Nedskriviningar * 7 -730 0

Avskrivningar 7, 8, 9 -1 254 -832

Rörelseresultat -17 437 -9 917

Resultat från finansiella poster 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 58 31

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -208

Resultat efter finansiella poster -17 380 -10 094

Resultat före skatt -17 380 -10 094

Årets skatt 6 0 0

Årets resultat -17 380 -10 094

*Raderna har justerats med 16 TSEK jämfört med bokslutskommunikén.

RESULTAT PER AKTIE
Period Resultat Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie

2015-01-01 – 2015-12-31 -17 380 10 779 009 -1,61**

2014-01-01 – 2014-12-31 -10 094 7 418 437* -1,36**

*Jämförelsetal 2014 är korrigerat med aktieuppdelning 2014 för att få rättvisande jämförelse.
** Inga utspädningseffekter på grund av negativt resultat.
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BALANSRÄKNING
(TSEK) NOT 2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 7 4 514 2 724

Patent, licenser och varumärken 8 1 010 834

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 9 159 144

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar 10 950 950

S:a Anläggningstillgångar 6 633 4 652

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 424 150

Övriga fordringar 1 161 778

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 1 275 765

Kassa och bank 12 39 664 19 282

S:a Omsättningstillgångar 42 524 20 975

S:a Tillgångar 49 157 25 627

Eget kapital och skulder

Eget kapital 13

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 140 845

Fritt eget kapital 

Överkursfond 79 591 41 576

Balanserat resultat -19 551 -9 457

Årets resultat -17 380 -10 094

Summa fritt eget kapital 42 660 22 025

S:a Eget kapital 43 800 22 870

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 921 801

Skatteskulder - 28

Övriga skulder 469 200

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 2 967 1 728

S:a Kortfristiga skulder 5 357 2 757

S:a Eget kapital och skulder 49 157 25 627
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STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
(TSEK) NOT 2015-12-31 2014-12-31

Ställda säkerheter 15 50 50 

Ansvarsförbindelser inga inga

KASSAFLÖDESANALYS
(TSEK) 2015 2014

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -17 437 -9 917

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar & nedskrivningar * 1 984 832

Erhållen ränta 58 31

Erlagd ränta -1 -209

Betald skatt - 8

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -15 396 -9 255

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -1 167 -857

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 2 600 1 078

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 963 -9 034

Investeringsverksamheten

Aktivering utvecklingsarbeten * -3 654 -1 110

Aktivering patent & varumärken -256 -111

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -55 -157

Sålda dotterbolag - 1 600

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar - -50

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 965 172

Finansieringsverksamheten

Förändring utvecklingslån - -950

Förändring lån från dotterbolag - -1 050

Förändring övriga lån - -1 197

Nyemission - 31 319

Emission teckningsoptioner TO 1 & TO 2 38 242 -

Optioner 68 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 38 310 28 122

Årets kassaflöde 20 382 19 260

Likvida medel vid årets ingång 19 282 22

Likvida medel vid årets slut 39 664 19 282

*Beloppet korrigerat jämfört med bokslutskommunikén.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR & REDOVISNINGSPRINCIPER M.M.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen 

(1995:1554) och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning 

(K3).

Bedömningar och uppskattningar
Följande av styrelsen gjorda bedömningar har en betydande effekt 

på redovisade belopp i årsredovisningen: 

Företagets utvecklingskostnader för utveckling av prototyper samt tekniska 

plattformar för integrationslösningar och appar aktiveras. Under året har 

kostnader för egen utveckling uppgående till 3 654  (1 110) tsek aktiverats.

Nedskrivning av immateriella tillgångar uppgående till 730 tsek har skett 

under året avseende aktiverade anpassningar till G4S Global i London 

eftersom avtalet med nämnda bolag är uppsagt.

Värderingprinciper
Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges värderas kortfristiga fordringar till det 

lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de 

beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga 

skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet 

anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till 

de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar 

redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges.

Redovisning av intäkter
Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som 

erhållits eller kommer att erhållas. Intäkterna redovisas efter att 

tjänsterna utförts och periodiseras utifrån avtalets löptid.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde.

Redovisning av leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som 

operationella, som operationella leasingavtal. Operationella 

leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättning till anställda efter avslutad 
anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som 

avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda  avgifter 

betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, 

utöver dessa avgifter.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad 

under den period de anställda utför tjänster som ligger till grund 

för förpliktelsen.

Internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar
Företaget tillämpar den s.k. ”aktiveringsmodellen” avseende internt 

upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden innebär 

att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som 

immateriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens 

beräknade nyttjandeperiod.

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är 

redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar 

och nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är 

redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar 

och nedskrivningar. 

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 

redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktioner 

redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 

redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller 

erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt 

hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med 

utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och 

skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen 

beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli 

utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler 

som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Uppskjutna 

skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och 

underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att 

dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Då bolaget befinner sig i en utvecklingsfas har man inte aktiverat 

några uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga 

underskott. Totalt skattemässigt underskott uppgår till 32 636 tsek.
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Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med 

eventuell nedskrivning.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till 

balansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar och 

rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på 

finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden 

minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över 

tillgångens beräknade livslängd. Följande avskrivningstider har 

tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året 

förvärvade och avyttrade tillgångar.

Anläggningstillgångar Avskrivning År

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5

Patent, varumärken och liknande rättigheter* 10-15

*Avskrivningstiden sammanfaller med skyddet för patent och varumärken.
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NOTER
Not 1 

NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING
(TSEK) 2015 2014

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:

Licensavgifter, företag 2 483 917

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:

Sverige 960 782

Europa 1 523 135

Summa 2 483 917

Not 3 

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL
(TSEK) 2015 2014

Kostnadsförda hyresavgifter avseende hyra kontor 550 360

Framtida hyresavgifter avseende ej uppsägningsbara hyresavtal:

Ska betalas inom 1 år 566 487 

Ska betalas inom 2-5 år 416 618

Ska betalas senare 5 år 0 0

Not 4 

ARVODE TILL REVISORER
(TSEK) 2015 2014

Ernst & Young

Revisionsuppdraget 160 120

Annan revisionsverksamhet 163 151

Skatterådgivning 10 0

Övriga tjänster 55 45

Summa 388 316

Not 2 

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
(TSEK) 2015 2014

Hyresintäkter - 100

Övriga intäkter 39 2

Summa 39 102
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Not 5

ANSTÄLLDA
Medeltalet anställda 2015 2014

Män 13 7

Kvinnor 1 0

Totalt 14 7

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
(TSEK) 2015 2014

Styrelse
Löner &  
arvoden

Sociala  
kostnader

Pensions- 
kostnader

Löner &  
arvoden

Sociala  
kostnader

Pensions- 
kostnader

Lars Lidgren, styrelsens ordförande 89 28 0 19 5 0

Paul Degerlund 45 14 0 9 3 0

Sven Holmgren 45 14 0 9 3 0

Wolter Mannerfelt 45 14 0 9 3 0

Hans Skalin 45 14 0 9 3 0

VD; Andreas Rodman 1 004 315 65 956 300 39

Övriga ledande befattningshavare

4 (2) under året 2 353* 567 107 644 202 20

Övriga anställda 3 861 1 080 189 1 356 477 82

Summa 7 487 2 046 361 3 011 996 141

Ersättning till verkställande direktören utgörs av grundlön, rörlig ersättning baserad på måluppfyllelse samt pension.
Rörlig ersättning under 2015 har utgått med 137 TSEK (65 TSEK) utgörande bonus.
Förutom styrelsearvode har även styrelseledamöter fakturerat bolaget för operativa tjänster, se avsnitt transaktioner med närstående i förvaltningsberättelsen.
*I beloppet ingår fakturerad ersättning för bolagets CFO.

Not 6

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Bolaget befinner sig inte i någon skattesituation. Vad gäller uppskjuten 
skatt på underskott hänvisas till avsnittet skatt under redovisningsprinciper.
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Not 7

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN
(TSEK) 2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 4 403 3 293

Årets nyanskaffning 3 654 1 110

Vid årets slut 8 057 4 403

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -1 679 -923

Årets avskrivning enligt plan - 1 133 -756

Vid årets slut -2 813 -1 679

Ackumulerade nedskrivningar enligt plan

Vid årets början 0 0

Årets nedskrivning -730 -0

Vid årets slut -730 0

Redovisat värde vid årets slut  4 514 2 724

Not 8

PATENT, LICENSER OCH VARUMÄRKEN
(TSEK) 2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 021 910

Årets nyanskaffning 256 111

Vid årets slut 1 277 1 021

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -187 -124

Årets avskrivning enligt plan -80 -63

Vid årets slut -267 -187

Redovisat värde vid årets slut 1 010 834
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Not 12

KASSA OCH BANK
(TSEK) 2015-12-31 2014-12-31

Disponibla tillgodohavande 9 664 19 282

Kortfristiga likvida placeringar 30 000 0

Summa 39 664 19 282

Not 11

FÖRUTBETALDA KOSTNADER & UPPLUPNA INTÄKTER
(TSEK) 2015-12-31 2014-12-31

Upplupna intäkter 461 522

Förutbetalda hyreskostnader 142 119

Förutbetalda försäkringspremier 9 -

Upplupna hyresintäkter 0 15

Upplupna ränteintäkter 39 24

Övriga förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 624 85

Summa 1 275 765

Not 10

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
(TSEK) 2015-12-31 2014-12-31

Reversfordran på Academic Medical Group AB 900 900

Bankgaranti ställd till Euroclear i samband med listning på First North 50 50

Summa 950 950

Not 9

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
(TSEK) 2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 157 -

Årets nyanskaffning 55 157

Vid årets slut 212 157

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -13 -

Årets avskrivning enligt plan -40 -13

Vid årets slut -53 -13

Redovisat värde vid årets slut 159 144
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Not 13 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Räkenskapsåret 2014  (TSEK) Aktiekapital Överkursfond
Bal.vinst/förlust  

inkl. årets resultat Summa eget kapital

2014-01-01 176 10 926 -9 457 1 645

Nyemission 1 30 5 968 - 5 998

Teckningsoptioner 1 199 - 200

Fondemission 339 -339    - 0

Nyemission 2 222 *18 468 - 18 690

Nyemission 3 77 **6 354 - 6 431

Årets resultat - - -10 094 -10 094

2014-12-31 845 41 576 -19 551 22 870

  *Emissionsutgifter om 1,3 MSEK har reducerat tillfört kapital
**Emissionsutgifter om 0,5 MSEK har reducerat tillfört kapital

Räkenskapsåret 2015  (TSEK) Aktiekapital Överkursfond
Bal.vinst/förlust  

inkl. årets resultat Summa eget kapital

2015-01-01 845 41 576 -19 551 22 870

Teckningsoptioner TO 1 218 ***27 786 - 28 004

Teckningsoptioner TO 2 77 10 161 - 10 238

Teckningsoptioner 2015/2019 - 68 - 68

Årets resultat - - -17 380 -17 380

2015-12-31 1 140 79 591 -36 931 43 800

    *Emissionsutgifter om 1,3 MSEK har reducerat tillfört kapital
  **Emissionsutgifter om 0,5 MSEK har reducerat tillfört kapital
***Emissionsutgifter om 0,97 MSEK har reducerat tillfört kapital

Not 14

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
(TSEK) 2015-12-31 2014-12-31

Förutbetalda intäkter 94 81

Upplupna löner 652 0

Upplupna semesterlöner inkl. social avgifter 970                      583                      

Upplupna räntekostnader 0 0

Övriga upplupna kostnader 1 251 1 064

Summa 2 967 1 728

Not 15

STÄLLDA SÄKERHETER
(TSEK) 2015-12-31 2014-12-31

Bankgaranti 50 50
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Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 

skatt (22%) i förhållande till balansomslutningen.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till omsättningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt 

eget kapital.

Resultat per aktie
Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

DEFINITION AV NYCKELTAL
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STYRELSEN FÖR GWS PRODUCTION AB (PUBL)
Lund den 21 april 2016 

Styrelsen för GWS Production AB (publ)

Min revisionsberättelse har avlämnats den 22 april 2016

Johan Thuresson 
Auktoriserad revisor

Bolagets resultat- och balansräkning kommer att fastställas på årsstämman den 25 maj 2016.

Lars Lidgren 
Styrelseordförande

Paul Degerlund 
Styrelseledamot

Wolter Mannerfelt 
Styrelseledamot

Sven Holmgren 
Styrelseledamot

Hans Skalin 
Styrelseledamot

Andreas Rodman 
Verkställande direktör
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Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för GWS Production 
AB (publ) för räkenskapsåret 2015. Bolagets årsredovisning ingår i 
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 12-27.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsre-
dovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av 
min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver 
att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen 
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis 
om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i 
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av GWS Production AB (publ)s finansiella ställning per 
den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
GWS Production AB (publ) för 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvalt-
ningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver 
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 
mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktie-
bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

Malmö den 22 april 2016

 

Johan Thuresson

Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE 
Till årsstämman i GWS Production AB (publ), org.nr 556776-4674 
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ADRESS & KONTAKT

GWS Production AB
Ideon Gateway, Scheelevägen 27  
223 63 Lund  
Sverige 

Besöksadress: Molekylvägen 10B, Lund

E-post: sales@globalwarningsystem.com

Växel: +46 46 386750

Fax: +46 46 386749

Webb: www.globalwarningsystem.com
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