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Denna informationsbroschyr är inte ett prospekt. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 30 september 

2019 innehåller utförlig information om Transcendent Group AB (publ) (”Transcendent”) och de risker som är förenade med en investering i 

Transcendent. För fullständiga villkor och ytterligare information hänvisas till prospektet, som finns tillgängligt bland annat på Transcendents 

hemsida (www.transcendentgroup.com) samt på Avanzas hemsida (www.avanza.se).  Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta prospekt 

som grund för beslut och utgör inte en rekommendation att förvärva aktier i Transcendent. Investerare som vill eller överväger att investera i 

Transcendent uppmanas att läsa prospektet i dess helhet. De aktier som omfattas av Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr har 

inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Denna informationsbro-

schyr får inte spridas till eller inom USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Informationen i denna 

informationsbroschyr utgör inte ett erbjudande om försäljning eller uppmaning om ett erbjudande om förvärv av värdepapperna som hänvisas 

till häri, i någon jurisdiktion i vilken sådant erbjudande eller uppmaning skulle strida mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inbjudan till teckning och förvärv av 
aktier i Transcendent Group AB (publ) 
inför planerad notering på First North 
Premier Growth Market
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Transcendent Group är ett snabbväxande konsultbolag specialise-
rat inom Governance (organisationsstyrning och intern kontroll), 
Risk (riskhantering) och Compliance (regelefter levnad) även 
benämnt som GRC.

Bolagets primära uppdrag är att för sina klienters räkning skapa 
trygghet i en ständigt föränderlig värld av ökad komplexitet 
med större operationella risker och växande regulatoriska krav 
med ökat behov av professionell styrning och riskhantering. 
Transcendent Group är experter på att göra det svåra enkelt 
genom att special-anpassa och skräddarsy lösningar med hänsyn 
till kundernas individuella situation och behov. 

Behovet av GRC-tjänster – och efterfrågan av bolagets kompe-
tens och tjänster – ökar ständigt i takt med de ökande regulato-
riska krav och operationella risker som kopplas till näringslivets 
växande komplexitet. Marknadsprognoser över GRC mark-
naden1) förespår att denna utveckling kommer fortskrida över 
överskådlig framtid. Med nytt expansionskapital som denna 
börsintroduktion tillför kan Transcendent Group accelerera sin 
tillväxttakt ytterligare och ta tillvara på de möjligheter som 
marknaden erbjuder genom sin strukturella tillväxt.

Transcendent Group har en väletablerad och stabil verksamhet i 
Norden med en växande internationell närvaro och tillväxtstrategi. 

Transcendent Groups marknadsposition, i kombination med en 
kompetent och erfaren ledning ger Bolaget goda förutsättningar 
att attrahera och bibehålla den expertis i form av erfarna 
 specialister, som krävs för att förverkliga sin internationella 
expansions och fortsatta tillväxt.

Bolagets strategiska fokus är att växa på både etablerade 
marknader och internationellt genom att etablera sig på nya 
geografiska marknader inom EU med stor efterfrågan av GRC-
tjänster. Detta, tillsammans med kontinuerlig vidareutveckling 
av både produkt och tjänsteutbud, ger goda möjligheter till 
stark tillväxt. 

Under 2019 lanserade Transcendent Group ett nytt innovativt 
affärsområde – RegTech – i syfte att fylla ett tomrum på 
marknaden och därmed ligga i framkant vad gäller utveckling 
och leverans av digitala GRC tjänster. 

Bakgrund och motiv

Den första produkten Regulatory Framework ”RFA” har snabbt 
attraherat betalande kunder. Givet stor avsaknad av digitala 
produkter och tjänster inom GRC är det Bolagets bedömning 
att detta verksamhetsområde har mycket stor potential att växa. 

Transcendent Group har haft en stark organisk genomsnittlig 
årlig tillväxttakt som sedan 2016 uppgår till 22 % samt en 
bevisad förmåga att generera lönsamhet. Under 2018 omsatte 
Transcendent Group 181 MSEK, en omsättningstillväxt om 
22,6 % jämfört med föregående år. EBITDA uppgick till 13 
MSEK, motsvarande en marginal om 7,1 %. 

Under perioden januari till juni 2019 uppgick bolagets omsätt-
ning till 97 MSEK, en tillväxt med 2 % jämfört med samma 
period föregående år. EBITDA för det första halvåret 2019 
uppgick till 4,9 MSEK. 

Under 2018 bjöd styrelse och Huvudägarna in alla medarbetare 
att förvärva aktier i Bolaget, drygt 90 % av medarbetarna valde 
att bli delägare. Avsikten med delägarprogrammet var att för-
djupa och förankra anställdas engagemang, belöna lojalitet och 
skapa känsla av gemenskap samt för att erbjuda alla som med-
verkar till Transcendent Groups tillväxt en möjlighet att också 
åtnjuta och ta del av sina framgångar i form av och värdeökning.

För att möjliggöra ökad tillväxt genom nyetableringar 
på befintliga och nya marknader samt för att tillvarata de 
möjligheter som Transcendent Group ser inom affärsområdet 
RegTech, avser Transcendent Groups styrelse att genomföra 
Erbjudandet, samt notera bolagets aktier. 

1) https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/enterprise-governance-risk-compliance-egrc-market och 2016 GRC Market Analysis, Segmentation & Trends ”State of the GRC Market”

”Bolaget har etablerat ett 
framgångsrikt koncept för 

framtida tillväxt och en 
noterad miljö bedöms ha  

en positiv inverkan.”
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När jag började på Transcendent Group 2003 tog jag med mig 
en idé att bidra till att utveckla ett värderingsstyrt konsult-
företag. Idén byggde på mina erfarenheter från hierarkiskt 
styrda, internationella, revisionsbyråer. Jag var övertygad om 
att det borde gå att hantera sin personal annorlunda. Genom 
åren har detta utvecklats till en kultur som baseras på vår vär-
degrund. Den familjära, personliga känslan och otroliga glädjen 
på arbetsplatsen är tillsammans med ett starkt entreprenörskap 
och passionen för GRC signifikant för vår kultur. Utifrån dessa 
förutsättningar föddes vår företagskultur, som vi alltid fokuserat 
på att bygga och förbättra genom att leva våra värderingar; tillit, 
professionalism, medverkan och personligt. Det kommer vi också 
att göra när vi fortsätter vår tillväxt.

Vår företagskultur är vårt främsta erbjudande både till kunder 
och medarbetare, och det kommer det även vara på de nya 
marknader vi går in i. Med vår kultur kan vi särskilja oss från 
våra konkurrenter och erbjuda något nytt och unikt och på så sätt 
attrahera erfarna och duktiga medarbetare på våra nya marknader, 
som i sin tur attraherar nya kunder. En strategi som fungerar på 
alla marknader där efterfrågan på Transcendent Groups tjänster 
finns. Vår bedömning är att vi därigenom kan växa snabbare än 
våra konkurrenter genom organisk tillväxt på nya marknader. 

Transcendent Group är ett företag som präglas av stark, organisk, 
tillväxt. Företaget har sedan starten vuxit med i genomsnitt 22 % 
per år. Genom en geografisk tillväxtresa, som startade med eta-
blering i Norge 2013, skapar vi goda förutsättningar för fortsatt 
god tillväxt. Vid sidan om det upplever jag en stark efterfrågan på 
tjänster inom GRC. Det har de senaste åren blivit viktigare och 
viktigare för marknaden att hålla ”ordning och reda”, fler organi-
sationer ser nyttan med ett ändamålsenligt GRC-arbete samtidigt 
som nya regelverk och förväntningar från media, investerare och 
privatpersoner ökar inom detta område. Jag ser inga tecken på att 
den marknaden kommer att vika de närmaste åren, utan tvärtom 
kommer efterfrågan att öka. 

Vid sidan av den geografiska tillväxten konstaterar vi en fortsatt 
tillväxt på våra etablerade marknader. Tillsammans växte verk-
samheten på etablerade marknader med 18 % 2018. Vi konstate-
rar även att inom området informationssäkerhet och penningtvätt 
har en ökning av efterfrågan skett, detta är delvis drivet av nya 
regelverk men även på grund av en ökad insikt i att detta är en 
väsentlig risk som måste hanteras av våra kunder. Vi konstaterar 
att det tjänsteutbud vi erbjuder i dagsläget är helt rätt i enlighet 
med marknadens efterfrågan. 

Säsongsvariationer gör att majoriteten av bolagets resultat infaller 
under hösten och främst Q4. Historiskt har första halvåret varit 
avsevärt svagare än det andra och det är även så vi förväntar oss 
att intäktsströmmarna fortsätter. 2018 var ett avvikande år pga. 
GDPR som trädde i kraft våren 2018 vilket resulterade i ett sensa-
tionellt resultat under H1 och ett svagare H2. 2019 är vi tillbaka 
i den vanliga ordningen med ett svagt första halvår följt av ett 

avsevärt starkare H2. Under perioden 2015 till 2018 har vi haft en 
genomsnittlig EBITDA respektive EBIT om 8 % respektive 6,5 %. 

De organisatoriska förändringar som vi under 2019 genomfört 
för att förbereda oss inför implementeringen av en mer aggressiv 
tillväxtplan som möjliggörs av denna notering och nyemission, 
kommer dämpa vår lönsamhet initialt, likaledes de satsningar 
och investeringar vi gjort i geografiska nyetableringar och digital 
utveckling, men dessa förändringar ligger också till grund för en 
starkare framtid. 

Trots detta förändringarnas år är jag trygg med att vi på helåret 
kommer öka omsättningen med bibehållen lönsamhet. Därutöver 
strävar vi efter att våra långsiktiga finansiella mål, med effekt 
från 2020, om minst 30 % omsättningstillväxt per år över en 
3-årscykel kommer att införlivas.

I arbetet med uppföljning av bland annat vår attraktionskraft 
använder vi oss av Great Place to Work. Great Place to Work 
hjälper organisationer inom alla branscher och av alla storlekar 
att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. 2018 rankades 
Transcendent Group Sverige och Transcendent Group Norge som 
en av de bästa arbetsplatserna i respektive land. Dessutom ranka-
des Transcendent Group som en av Europas bästa arbetsplatser. 
Av de sju år som Transcendent Group har deltagit i Sverige har 
vi blivit ett certifierat ”Great Place to Work” varje år och place-
rat oss på topplistan sex år. Efter fem år i rad på topplistan blev 
Transcendent Group 2016 upplyfta i Great Place to Work Hall 
of fame. Jag ser arbetet med Great Place To Work som en av våra 
centrala strategiska processer och ett mycket viktigt verktyg för 
att utveckla Transcendent Group som en attraktiv arbetsgivare.

Transcendent Group är ett värderingsstyrt specialistföretag vilket 
styr vår ambition avseende företagets tillväxt och utveckling även 
på lång sikt. Jag bedömer att vi inom ramen för vår värdegrund 
framgångsrikt kommer att kunna etablera oss på nya geografiska 
marknader där det finns stark efterfrågan på GRC-tjänster. 

Jag ser framför mig att vi någon gång i framtiden kommer att ha 
över 100 kontor med ett hundratal anställda per kontor. Min mål-
sättning är att Transcendent Group ska omsätta över 1,2 miljarder 
kronor 2025 och att vi finns representerade i flera världsdelar 
tillhandahållandes GRC-tjänster och produkter. 

Transcendent Group är ett unikt 
konsultföretag på börshimlen avse-
ende vårt tjänsteutbud och potential. 
Som aktieägare bjuds man in att vara 
med på vår fortsatta resa och bli en 
del av vår framtid – välkommen!

Martin Malm,  
VD Transcendent Group AB (publ)

VD har ordet
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>1,2 MDKR
Omsättningsmål 2025

13,5% 
EBITDA-marginal i  

etablerade marknader 
2018

minst 25%
EBITDA-marginal 
koncernen 2025 

Erbjudandet

Cornerstone Investor
Swedbank Robur har åtagit sig att, till samma pris som övriga 
investerare, förvärva aktier i Erbjudandet till ett värde om 
18 038 869 SEK. Swedbank Roburs åtagande är förenat med 
vissa villkor. Om något av dessa villkor inte uppfylls kan 
Swedbank Robur avstå från att infria sitt åtagande. Åtaganden 
från Cornerstone Investor  omfattar cirka 36 % av det totala 
antalet aktier som omfattas av Erbjudandet. Efter det att 
Erbjudandet har genomförts kommer Huvudägarna sammanlagt 
att inneha cirka 57,4 % av antalet aktier och röster i Bolaget.

Anmälan
Personer i Sverige som är depåkunder hos Avanza Bank 
AB (”Avanza”) kan anmäla sig via Avanzas internettjänst. 
Fullständig information om anmälningsförfarandet via Avanza 
finns att läsa på Avanzas hemsida (www.avanza.se). Anmälan via 
Avanzas internettjänst kan göras till och med klockan 23:59 den 
15 oktober 2019.

Anmälan ska göras på anmälningssedel som kan erhållas från 
Bolaget eller Avanza. Anmälningssedeln finns även tillgänglig 
på Bolagets hemsida: www.transcendentgroup.com samt på 
Avanzas hemsida: www.avanza.se. Anmälan ska vara Avanza 
tillhanda senast klockan 17:00 den 15 oktober 2019.

Erbjudandet i sammandrag
Erbjudandepris: 31 SEK
Värdering: 170 MSEK (pre-money)
Erbjudandet: Totalt 1 612 904 aktier, av vilka Bolaget 
erbjuder 967 742 nyemitterade aktier och Säljande 
Aktieägare erbjuder 645 162 befintliga aktier.
Värde på erbjudandet: Cirka 50 MSEK
Kortnamn (ticker): TRG
ISIN för Transcendents aktier: SE00012990646

Preliminär tidplan
Anmälningsperiod: 1 – 15 oktober 2019
Första dag för handel: 22 oktober 2019
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Emissionslikvidens användning
Emissionslikviden, högst 25,5 MSEK förutsatt full teckning 
efter avdrag för emissionskostnader om ca 4,5 MSEK, planeras 
att användas till följande ändamål: 
• RegTech; produktutveckling, förstärkt organisation samt 

säljinsatser, 54 %
• Fler nyetableringar inom befintliga och nya marknader, 30 %
• Förstärkning av centralorganisationen och vidareutveckling av 

befintligt tjänsteutbud, 16 %

~20%
CAGR 

2016 – 2018
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Verksamhet

Intäktsfördelning per tjänsteområde 2018: 

Risk financial sector, 7%
Compliance, 18%
Internal audit, 8%
IT-audit, 4%
Digital Governance, 9%
Corporate governance, 6%
Information security, 30%
Privacy, 18%

 

Fördelning av totala intäkter per branschområde 2018:

Bank och kredit-
marknadsbolag, 25%
Försäkring, 11%
Myndigheter, 11%
Universitet & Högskolor, 7%
Tillverkning, 10%
Energimarknadsbolag, 6%
Övriga, 30%

Transcendent Groups tre segment 
Transcendent Group har en väletablerad och stabil verksamhet i 
Norden samt en växande internationell närvaro och tillväxtstra-
tegi. Verksamheten är organiserad och uppdelad i tre olika områ-
den; etablerade marknader, nya marknader och RegTech. I takt 
med att de nya marknaderna mognar kommer hela Transcendent 
Groups tjänsteutbud erbjudas på samtliga kontor vilket förväntas 
bidra till ökad omsättning och stärkt lönsamhet. 

Transcendent Groups digitala 

verksamhets område RegTech 

har i syfte att ligga i framkant vad 

gäller utveckling och leverans 

av digitala GRC tjänster. Det är 

Transcendent Groups bedömning 

att detta verksamhetsområde har 

mycket stor potential att växa.
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Strategi & Mål

Från och med 2020 ökar Transcendent Group tempot ytterli-
gare vilket möjliggörs genom den förestående nyemissionen. 
Transcendent Groups finansiella målsättning är att uppnå en 
årlig omsättningstillväxt om minst 30 % över en 3-års cykel. 
Även under stark tillväxt och expansion är målsättningen 
att bibehålla en EBITDA-nivå om minst 7 %. Allt eftersom 
verksamheten expanderar och omsättningen relaterat till hög-
marginalområdet RegTech ökar, förväntas EBITDA marginalen 
kraftigt förstärkas med målsättningen om en EBITDA-marginal 
om minst 25 % och en omsättning om 1,2 miljarder SEK 2025. 

Transcendent Group har en framgångsrik och tydlig strategi 
vilket inkluderar organisk tillväxt på etablerade och nya mark-
nader samt kontinuerlig utveckling av tjänste- och produktut-
budet. Detta inkluderar en fortsatt framgångsrik lansering av 
digitala tjänster inom affärsområdet RegTech både i Sverige och 
internationellt. 

Framgångsrik geografisk tillväxtstrategi 
Sedan 2013 har Transcendent Group bedrivit en framgångsrik 
geografisk tillväxtstrategi med etableringar i de nordiska län-
derna. Under 2018 påbörjades också en bredare internationell 
etableringsfas. Transcendent Groups långsiktiga strategi bygger 
på att etablera det nuvarande konceptet på de marknader där 
man kan se en stark efterfrågan av GRC-tjänster. Primärt finns 
denna efterfrågan på de marknader där branschregleringar är 
prioriterade vilket resulterar i strukturell tillväxt. Visionärt 
innebär tillväxtstrategin globala möjligheter eftersom behovet 
av GRC-tjänster inte låter sig begränsas geografiskt.

Framtiden – digitalisering inom affärsområdet 
RegTech
Transcendent Group är av uppfattningen att digitalisering 
kommer att få stor betydelse för tjänsteutbudet inom GRC 
de närmaste åren. Det är ett av skälen till att Transcendent 
Group lanserat ett nytt innovativt digitalt verksamhetsområde, 
”RegTech”, där man utvecklar marknadsledande digitala GRC 
produkter. Bolagets strategi omfattar att ta tillvara digitalisering-
ens möjligheter inom hela Transcendent Groups tjänsteutbud. 

Den första produkten inom RegTech – Regulatory Framework 
Application (“RFA”) – lanserades 2019 och är en automatiserad 
abonnemangsprodukt som stödjer organisationer samtidigt som 
den genererar återkommande och löpande intäkter.

Differentiering
I syfte att nå framgång i Bolagets verksamhet är differentiering 
av stor betydelse. Samtidigt som Transcendent Group konkur-
rerar på en marknad dominerad av ett fåtal stora internationella 
revisionsbolag, ofta omnämnda som ”the Big4”, har Bolaget ett 
beroende till dessa konkurrenter. Transcendent Group rekryte-
rar nämligen framgångsrikt primärt seniora och väletablerade 
konsulter från dessa. En absolut majoritet av medarbetarna har 
en bakgrund från någon av dessa byråer. 

Genom att handplocka medarbetare lyckas Transcendent Group 
identifiera och rekrytera kompetenta konsulter kunniga inom 
GRC. Samtidigt bibehålls Transcendent Groups kultur, som 
är en viktig hörnsten och produkt av det engagemang som 
återfunnits hos bolagets tidigare samt befintliga anställda som 
tillsammans utvecklat Transcendent Group. 

HANDPLOCKADE 
ERFARNA KONSULTER

GLOBALT VARUMÄRKE

REKRYTERING FRÅN 
UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

BYGGA INDIVIDENS 
VARUMÄRKE ‘PERSONLIGT’

Transcendent Group
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Marknad

De senaste tio åren har det regulatoriska landskapet genomgått 
betydande förändringar och vuxit i komplexitet. Detta har skapat 
betydande utmaningar för både privata och offentliga organi-
sationer gällande efterlevnad av externa och interna krav utan 
att äventyra effektivitet och rörlighet. En ökande digitalisering 
innebär även nya typer av risker och möjligheter som måste 
hanteras utifrån ett regelverksperspektiv. Bristande efterlevnad 
kan medföra sanktionsrisker och finansiella- och ryktesrisker.

Marknaden för GRC-tjänster har gynnats av ökade regleringar 
och direktiv, där det vid tiden för Prospektet är störst efterfrågan 
inom den finansiella sektorn. Därtill finns reglerade branscher, 
såsom sjukvård och omsorgssektorn samt inom tillverkning, 
där Transcendent Group erbjuder sin expertis. Media har också 
bidragit till att medvetandegöra GRC-frågor som bidrar till 
växande efterfrågan av dessa-tjänster då situationer som jäv, 
oberoende problematik och bristande säkerhet varit av stort 
nyhetsvärde. En konsekvens av detta är att förtroendet för aktörer 
inom politik och näringsliv på såväl individuell som organisato-
risk nivå har påverkats.

Digitalisering
Genom att digitalisera affärsprocesser kan organisationer skapa 
effektivare processer samt minska tiden och kostnaden för de 
aktiviteter som idag genomförs manuellt. Inom flera områden 
flyttas även genomförandet av aktiviteten till kunden vilket sparar 
ytterligare kostnader för företaget. Den globala marknaden för 
digitalisering beräknas omsätta drygt 798 miljarder USD 20251). I 
Västeuropa beräknas 47 % av företagens investeringar i IT-tjänster 
vara inom digitalisering1). Transcendent Group noterar att kunders 
initiativ till digitalisering numera sprider sig över Transcendent 
Groups olika tjänsteområden, en utveckling som antas fortsätta. 

Transcendent Group stöttar och hjälper sina kunder när deras 
affärsprocesser skall digitaliseras, både utifrån ett styrnings- och 
ledningsperspektiv av den förändringsresa kunden genomför, 
samt operativt i form av analysarbete och projektledning av 
digitaliseringsarbetet. 

Marknadsstorlek uttryckt i Miljarder USD och  
tillväxt till och med 20251)
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Marknaden Förväntad marknad

Den globala Cybersäkerhet 
 marknaden beräknas omsätta 

drygt 261 miljarder USD  
år 2024 

Bara i Sverige värderades  
Cyber säkerhet marknaden till  

cirka 9 miljarder SEK  
år 2018

1)  https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/enterprise-governance-risk-compli-
ance-egrc-market

2 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/cyber-security-market

Cybersäkerhet
För att kunna hantera de hot och risker som den ökande 
IT-användningen medför krävs att både roller och ansvar samt 
tekniska verktyg finns implementerade för att effektiv skydda en 
organisations informationstillgångar. Den globala marknaden för 
cybersäkerhet beräknas omsätta cirka 261 miljarder USD 2024 2). 
Marknaden för cybersäkerhet i Sverige värderades 2018 till 9 
miljarder kronor3). Utöver bolagens egna intressen att förstärka 
sitt skydd mot cyberrisker börjar även regulatoriska instanser 
fokusera på dessa risker4) vilket kommer ställa högre krav på flera 
av Transcendent Groups, såväl befintliga som potentiella, kunder.

GRC-marknaden i siffror1)

GRC-marknaden har haft en stark historisk utveckling. Den 
totala globala GRC-marknaden beräknas uppgå till 28,4 mil-
jarder USD under 2019. GRC-marknaden förväntas uppnå en 
genomsnittlig årlig tillväxttakt om 12,8 % mellan 2018 och 
2025 och således uppgå till 64,6 miljarder USD under 2025. 
Drivkrafter bakom tillväxen är bland annat regulatorisk utveck-
ling och ökade organisatoriska krav.

Av den globala GRC-marknaden 2016 beräknades den nord-
amerikanska marknaden (inklusive USA., Kanada) stå för 47 % 
följt av den europeiska marknaden med en marknadsandel 
om 28 %. Övriga geografiska marknader står för relativt låga 
marknadsandelar där den asiatiska marknaden förväntas ha en 
väsentlig tillväxt under de närmast kommande åren.

3 Radar Ecosystem specialists, IT-radar 2018.
4  https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/banking-and-capital-mar-

kets/ey-2019-global-bank-regulatory-outlook-preparing-for-regulation-in-a-digital-age.pdf
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Utvald finansiell information

Koncernens resultaträkning i sammandrag

 
 
TSEK

Helår 6 månader

reviderad
IFRS

ej  
reviderad

IFRS
reviderad

K3
reviderad

K3

översiktligt 
granskad

IFRS

översiktligt 
granskad

IFRS

2018 2017 2017 2016
2019 

jan-jun
2018  

jan-jun

Totala intäkter 181 287 147 844 147 844 127 204 97 437 95 794

Rörelseresultat (EBIT) 10 080 7 395 3 862 5 553 676 11 478

Periodens resultat 5 809 4 902 1 472 5 409 -781 8 802

Vinsttillväxt 18,5% -9,4% -72,8% 199,8% -109% 1974%

Rörelsemarginal (EBIT) 5,6% 5,0% 2,6% 4,4% 0,7% 12,0%

Vinstmarginal 3,2% 3,3% 1,0% 4,3% -0,8% 9,2%

Resultat per aktie hänförligt till  
moderföretagets ägare 1,02 0,55586 0,18 1,02 -0,07 1,60

Koncernens balansräkning i sammandrag

 
 
TSEK

Helår 6 månader

reviderad
IFRS

ej  
reviderad

IFRS
reviderad

K3
reviderad

K3

översiktligt 
granskad

IFRS

översiktligt 
granskad

IFRS

2018-12-31 2017-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2019-06-30 2018-06-30

Summa tillgångar 94 014 89 433 85 666 85 487 114 634 96 185

Summa eget kapital 25 159 22 844 24 022 29 002 24 209 24 433

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

 
 
TSEK

Helår 6 månader

reviderad
IFRS

ej  
reviderad

IFRS
reviderad

K3
reviderad

K3

översiktligt 
granskad

IFRS

översiktligt 
granskad

IFRS

2018 2017 2017 2016
2019 

jan-jun
2018  

jan-jun

Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 307 3 558 3 558 9 061 -4 953 5 826

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 841 -1 505 -1 505 2 221 -1 115 -126

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 036 -7 454 -7 454 -10 670 308 -4 835
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Operationell och finansiell översikt

Det finansiella resultatet för Transcendent Group har påverkats 
av, och kommer sannolikt i framtiden att påverkas av ett antal 
olika faktorer, varav vissa ligger utanför Bolagets kontroll. I 
detta avsnitt redogörs för faktorer som Transcendent Group 
bedömer har påverkat Bolagets rörelseresultat förnärvarande 
men också historiskt samt även de mönster som går att härleda 
från den historiska resultatgenereringen.

Faktorer som påverkar Bolagets rörelseresultat 
och dess variationer 
Intäkter
Transcendent Group tillhandahåller primärt specialistkonsult-
tjänster genom enskilda projekt, interimsroller alternativt där 
Transcendent Groups kunder ut-kontrakterar (outsourcing) 
ansvar för en hel funktion (vanligen inom internrevision eller 
compliance/regelefterlevnad). Uppdragens längd kan variera från 
en månad upp till ett år. Vanligtvis löper kundrelationer över 
flera år och uppdragens omfattning kan variera från ett år till ett 
annat beroende på kundens behovsbild.

Fördelningen mellan uppdragstyper skiljer sig mellan bola-
gets olika geografiska marknader och detta, tillsammans med 
kundernas budget- och beslutsprocesser, har en påverkan på 
Transcendent Groups intäktsvolym och därmed resultat. En hög 
andel interimsroller och outsourcinguppdrag leder till högre 
beläggning av konsulter och resulterar i jämnare intäktsflöden. 
En hög andel olika projekt kräver att bolaget har tillgänglig 
kompetens utifrån kundernas behov vilket resulterar i att 
intäktsströmmarna är mer fluktuerande. Säsongsvariationer pga. 
semestertider har en stor påverkan på Bolagets intäktsvolymer 
och därmed rörelseresultat och likviditet. Detta resulterar gene-
rellt sett i att det tredje kvartalet är svagare än årets övriga. 

Bolaget har en stor kundbas, över cirka 400 aktiva kunder, 
vilket gör att säljcyklerna jämfört med andra organisationer är 
korta från att ett uppdrag initialt diskuteras till att det startar. 
Bolaget planerar sina resurser för att i största möjliga mån 
uppnå en jämn andel interimsroller, samt outsourcinguppdrag, 
under året. Dock är andelen projekt generellt högre under andra 
halvåret (hösten) vilket historiskt gjort att det andra halvåret 
och särskilt det fjärde kvartalet är det mest lönsamma kvartalet 
under året. Det är även så Transcendent Group förväntar sig att 
intäktsströmmarna kommer fortsätta närmsta tiden.

Transcendent Group har tack vare det stora antalet kunder ett 
diversifierat kundunderlag med begränsat beroende av enskild 
kund. 

Större regelverksförändringar som påverkar Bolagets kunder kan 
också få en stor påverkan på Transcendent Groups intäkter och 
resultat. Utifrån regelverkens ikraftträdande kan detta skapa 
fluktuationer på bolagets intäkter, som exempelvis den nya 
dataskyddsförordningen under våren 2018 gjorde. Det finns 
en stark korrelation mellan ökande omfattning av regelverk 
och förordningar som införs och Transcendent Groups tillväxt 
eftersom efterfrågan av bolagets tjänster då ökar. 

Transcendent Groups möjligheter till fortsatt tillväxt spänner 
över flertalet områden; att fördjupa och utöka samarbetet med 
befintliga kunder, att öka antalet nya kunder i etablerade mark-
nader, att öka antalet nya kunder i nya marknader via geografisk 
expansion, att utöka sitt tjänsteerbjudande och att bredda sitt 
digitala produkterbjudande omfattandes SaaS produkter och 
digitala cyberlösningar inom verksamhetsområdet RegTech. 

Passionate people  
enabling your future.
We empower you to  

go beyond the ordinary.

Transcendent Group’s mission
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Genom att satsa på digitala lösningar med högre marginal 
och en betalningsmodell i form av återkommande intäkter, 
tillsammans med paketerade tjänster, ser bolaget en möjlighet 
att jämna ut och minska nuvarande fluktuationer i intäkter och 
samtidigt öka lönsamheten över tid.

Kostnader
Cirka 75% i genomsnitt av Koncernens totala kostnader utgörs 
av personalkostnader. Utöver det tillkommer kostnader för loka-
ler, IT och övriga rörelsekostnader. Dessa kostnader är relativt 
konstanta under året medan intäktsvolymerna varierar mellan 
kvartalen. Denna situation leder till att bolagets rörelseresultat 
kraftigt fluktuerar mellan kvartalen. 

Transcendent Group är ett tillväxtbolag vars strategi är att växa 
organiskt. Under de senaste åren har två till tre nyetableringar 
ägt rum per år. Transcendent Group har en införd etablerings-
process där målet är att starta nya kontor under första halvåret, 
med viss anpassning efter lokala marknadsbehov. Organisk till-
växt innebär, till skillnad från förvärv, att bolagets investerings-
kostnader fullt ut belastar resultatet i samband med uppstart av 
verksamheten. Direkta investeringskostnader består bland annat 
av rekryteringskostnader, legal rådgivning samt konsultkostna-
der. Under uppstartsfasen, där en ny marknad behöver bearbetas, 
tas även kostnader i form av lön och andra operativa kostnader 
under den inledande fasen som en investeringskostnad. 

Utifrån bolagets finansieringsmodell innebär det att stora delar 
av etableringskostnaderna därmed infaller under första halvåret 
vilket också bidrar till ett svagare halvår jämfört med andra 
halvåret. 

De organisatoriska förändringar som Transcendent Group 
genomfört för att förbereda sig inför denna notering, och den 
tillväxtplan som nyemissionen möjliggör, kan dämpa Bolagets 
lönsamhet initialt, så även de investeringar som gjorts och 

1) Siffrorna i grafen har inte justerats för internelimineringar
2) EBITDA per kvartal är baserad på oreviderad finansiell information från Bolagets interna räkenskaper

kommer göras i form utav geografiska nyetableringar och digital 
utveckling, men dessa investeringar banar också vägen för en 
starkare mer lönsam framtid. 

Säsongsvariationer
Transcendent Groups intäktsfördelning och rörelseresultat över 
året påverkas som nämnts av olika faktorer på både intäkts- och 
kostnadssidan. Dessa variationer gör att majoriteten av Bolagets 
resultat historiskt infaller under hösten och främst under fjärde 
kvartalet (Q4). 2018 var ett avvikande år pga, GDPR som 
trädde i kraft under maj 2018 vilket resulterade i ett starkt 
resultat under första halvåret och ett svagare andra halvår. 

Nedanstående graf visar hur bolagets historiska lönsamhet, 
mätt i EBITDA, i genomsnitt fördelas kvartalsvis. Mätperioden 
omfattar 2014 – 2018. 

Den gulmarkerade stapeln visar ett genomsnitt av den procen-
tuella fördelningen mellan 2014 – 2017. Den gråa stapeln visar 
den procentuella fördelningen under 2018, som enligt Bolaget 
är ett avvikande år.

Procentuell fördelning av EBITDA mellan 2014 till 
20181,2) 
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Huvudsakliga risker

Konkurrens och prispress
Marknaden för rådgivningstjänster inom GRC-området är 
konkurrensutsatt och Transcendent Groups huvudsakliga kon-
kurrenter är de internationella revisionsbolagen samt, vad avser 
delar av Transcendent Groups tjänsteutbud, ett antal mindre 
nischade aktörer. Utöver konkurrens från andra kvalificerade 
rådgivare påverkas efterfrågan på Transcendent Groups tjänster 
även av det faktum att större organisationer i ökad utsträckning 
internaliserar den kompetens som Koncernen tillhandahåller 
genom att anställa egna medarbetare som arbetar med GRC-
frågor. Om Transcendent Group inte lyckas upprätthålla en hög 
kvalitet i sin rådgivning till ett konkurrenskraftigt pris kan 
Koncernens kunder komma att vända sig till andra leverantörer 
eller hantera frågorna internt. En minskad efterfrågan eller en 
ökad prispress på Bolagets tjänster kan på kort sikt inte fullt ut 
kompenseras genom kostnadsbesparingar. Ökad konkurrens kan 
således komma att påverka Koncernens nuvarande marginaler 
negativt. En minskning av Bolagets försäljningsintäkt med 1 %, 
baserat på förhållandena per den 31 december 2018, skulle ha 
påverkat Transcendent Groups intäkter och rörelseresultat med 
cirka –1,8 MSEK. Konkurrens och prispress kan således ha en 
negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställ-
ning och resultat. Bolaget bedömer risknivån till: Medel.

Konjunkturens påverkan på efterfrågan
Transcendent Groups tjänsteutbud innefattar ett flertal tjänster 
hänförliga till att säkerställa regelefterlevnad, det vill säga 
rådgivning avseende regulatoriska krav, vilka Bolagets kunder 
har att förhålla sig till oavsett konjunkturläget. Det finns 
dock tjänster inom Transcendent Groups tjänsteutbud där 
en konjunktur nedgång skulle försvåra möjligheterna att nå 
uppsatta vinst- och tillväxtmål. En svagare konjunktur ökar 
också risken för att uppdrag avslutas, minskar i omfattning 
eller skjuts framåt i tiden och likaså finns risk för ökad pris-
känslighet. Investeringsviljan i privata företag och offentliga 
organisationer kan förväntas påverka viljan att genomföra större 
projekt och det ekonomiska klimatet kan således förväntas 

påverka storleken och lönsamheten på Koncernens verksamhet. 
En minskning av Bolagets försäljningsintäkt med 1 %, baserat 
på förhållandena per den 31 december 2018, skulle ha påverkat 
Transcendent Groups intäkter och rörelseresultat med cirka –1,8 
MSEK. Negativa förändringar i konjunkturen kan ha en negativ 
 inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. Bolaget bedömer risknivån till: Medel.

Beroende av kvalificerade medarbetare
En central del i Transcendent Groups strategi är att rekrytera 
kvalificerade konsulter och att bygga starka personliga varu-
märken kring dessa individer. Bolagets seniora konsulter får 
därigenom framträdande och centrala roller i arbetet med att 
etablera och upprätthålla klientrelationer. Om sådana nyckel-
personer lämnar Koncernen och går till konkurrenter, kunder 
eller startar egen verksamhet kan detta förväntas få en negativ 
inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. Omsättning per medelantal anställda uppgick för 2018 
till 1,8 MSEK. Bolaget bedömer risknivån till: Hög.

Expansion till nya marknader
Transcendent Group har sedan 2013 bedrivit en geografisk 
tillväxtstrategi och ett primärt fokusområde för de närmaste 
åren är fortsatt geografisk tillväxt inom Europa. Expansion 
till nya marknader medför risker bland annat till följd av 
svårigheter att rekrytera rätt kompetens och att etablera kund-
relationer på nya marknader. I samband med expansion till nya 
marknader kan Transcendent Group normalt förväntas ådra 
sig kostnader för rekrytering och andra etableringsåtgärder 
innan några intäkter har börjat genereras och tidsutdräkten från 
etablering till intäktsgenerering kan inte med säkerhet förutses. 
Genomsnittskostnaden för att etablera en ny marknad under 
perioden 2015 – 2018 uppgick till cirka 1 MSEK. Om nyetable-
rade verksamheter inte lever upp till förväntningarna, kan det 
ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. Bolaget bedömer risknivån till: Medel. 
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