2018 - Ett år av förändring

Henrik Lange, VD och Koncernchef

2018 – Ett år av förändring för ett
starkare Gunnebo
• Förändrad strategi och struktur med
affärsområden etablerad:
• Safe Storage
• Cash Management
• Entrance Control
• Integrated Security
• Verksamheten i Frankrike, Belgien och
Luxemburg samt mindre verksamheter i
Storbritannien och Spanien avyttrade
• Nya finansiella mål
• Förändrad struktur på externrapporteringen för
att reflektera ovanstående
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Varför har vi inte lyckats växa vår affär bättre?
Startpunkt: 2015

Matrisorganisation i tre
dimensioner
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Minskad komplexitet: 2016

Minskad komplexitet till två dimensioner, men
fortfarande inget fullt ägarskap för resultatet
eller kundupplevelsen

Affärsområden: Juli 2018

Affärsområden per produkterbjudande ger
kundfokus längs hela värdekedjan

Affärsområden per produkterbjudande
• Bättre kundfokus

Affärsområden

• Dedikerade resurser och fullt resultatansvar
Produktutveckling
Inköp
Tillverkning
Försäljning
Leverans & installation
Service
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• Bättre användning av den kunskap som finns i
koncernen
• Separata modeller för hur vi går till marknaden – per
affärsområde

Avyttringen av Frankrike, Belgien och Luxemburg
genomförd 2018
• Gunnebo har avyttrat verksamheten i Frankrike, Belgien och
Luxemburg
• Avyttringen slutfördes under fjärde kvartalet 2018
• Distributörsavtal på plats för att säkerställa
affärsrelationerna framöver
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Detta är Gunnebo
Försäljning per region,
2018

5 100 Mkr
Omsättning 2018

4 500
Antal anställda
Försäljning per kundsegment,
2018

18 april 2019

Cash Management, 21%
Entrance Control, 20%

Säljbolag

Integrated Security, 23%

Distributörsmarknader
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Safe Storage, 36%

25

100

6

Erbjudande

Gunnebos hållbarhetsagenda
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Finansiella mål och utfall 2018
Mål
Tillväxt

Årlig försäljningstillväxt om 5%

Lönsamhet

EBITA >10%

Net Debt
/EBITDA

Net Debt/EBITDA <2,5

Utdelning*

Årlig utdelning av 30-50% av årets resultat

Hållbarhet
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3%

6.7%

3.5

0,50 kr 2018*
* Föreslagen

•
•
•
•

Minskat användande av elektricitet, koldioxidutsläpp och ökad återvinning
Alla tillverkande enheter är ISO 14001-certifierade
Alla större leverantörer efterlever Koncernens Uppförandekod
Alla större tillverkande enheter är certifierade enligt OHSAS 18001

•
•
•
•

Minskad användning: -2%
ISO 14001-certifierade: 100%
Uppförandekoden: 70%
OHSAS 18001-certifierade: 88%

Året i korthet
Försäljnings-

2018

2017

tillväxt

Nettoomsättning, Mkr

Helår

Helår

%

Safe Storage

1 826

1 708

4

Cash Management

1 090

1 031

2

Entrance Control

1 048

894

13

Integrated Security

1 164

1 228

-5

Summa

5 128

4 861

3

• Nettoomsättningen uppgick till 5,128 Mkr
(4,861), försäljningstillväxten var 3 procent
• EBITA uppgick till 344 Mkr (375) vilket
motsvarar en EBITA marginal om 6,7 procent
(7,7). Förbättrat EBITA resultat i tre av fyra
Business Units
• Fritt kassaflöde uppgick till 124 Mkr (-74)

2018

Marginal

2017

Marginal

Helår

%

Helår

%

Safe Storage

151

8,3

126

7,4

Cash Management

122

11,2

120

11,6

Entrance Control

176

16,8

145

16,2

1

0,1

107

8,7

-106

-

-123

-

344

6,7

375

7,7

EBITA, Mkr

Integrated Security
Koncerngemensamma funktioner
Summa
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• Utdelning per aktie (föreslagen): 0,50 kr (1,20)

Våra medarbetare i siffror
Antal anställda: 4 449
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DRIVE is LIVE!
• Molnbaserat HR-system för att hantera
medarbetardata
• Gör att vi på ett transparent, enhetligt
och värdeskapande sätt kan matcha
prestation med individuell utveckling

• Development: Kompetensutveckling
och utbildning

• Reward: Erkännande, insatser och
resultat

• Impact: Prestationsmål
• Voice: Delaktighet i den egna
utvecklingen

• Engagement: Ömsesidig engagemang,
framgång och nöjdhet
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President Award
• Under 2018 uppmärksammades sex
medarbetare för enastående prestationer
genom det nyinstiftade President’s Award.
• Med syftet att stödja Gunnebos tillväxtmål
och uppmärksamma medarbetare som har
bidragit i arbetet med att nå målen har
koncernen belönat aktiviteter inom tre viktiga
områden:
• Omsättningstillväxt
• Produktivitetsökning och innovation
• Förvärv av nya kunder.
Medarbetare bjöds in till koncernens huvudkontor i Göteborg för att träffa Gunnebos Vd och
Koncernchef, Henrik Lange, och den övriga koncernledningen.
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Affärsområde Safe Storage
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Gunnebo Safe Storage levererade 2018:
~ 76 000 säkerhetsskåp för uttagsautomater
~ 46 000 säkerhetsskåp och valv
1 av 5 bankomater i världen är utrustade med ett kassaskåp från Gunnebo Safe Storage
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Om Safe Storage
Kundsegment
•
•
•
•
•

Bank
Detaljhandel
Sjukhus
Småföretag
Privatkunder

Konkurrenter

Fragmenterad marknad, specialiserade nisch-aktörer

Varumärken

~ 6%

Förväntad årlig tillväxt till
2020

7%

Gunnebos globala
marknadsandel.
Marknadsvärde:
32 Mdr kr
Dessa 32 Mdr kr är
uppdelade i ca 1/3 i
respektive region
Europa, Amerika och Asien
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Marknaden för säkerhetsskåp till uttagsautomater
• Årlig global tillväxt mellan 2017 och 2022 uppskattas till 2,3 procent
• Drivs primärt av ersättning/uppgradering till högre säkerhetsklasser,
samt viss nyinstallation
• Ungefär 80 procent av alla installationer är ersättning/uppgradering
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Källa: Global ATM Market and Forecasts to 2022,
published by RBR in Aug 2017

Safe Storage – Exempel på affärer under året

Q1

•

En stor malaysisk bank uppgraderar
kontorens säkerhet med Gunnebos
modulära valv och bankfack

•

ANJI Bank of Agriculture and
Commerce i Kina väljer Gunnebos
SafeStore Auto Maxi för att
tillhandahålla förvaringstjänster med
hög säkerhet till sina viktigaste
kunder

•

Q3

En stor dansk bank investerar i
en lösning för automatiserade
bankfack, SafeStore Auto, som
ska installeras på dess
huvudkontor

• Upplevelsecenter för panikrum
med valvdörr under varumärket
Chubbsafes öppnas i Hangzhou,
Kina
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Q2
• En av Indiens största pantbanker, NBFC,
beställer högsäkerhetsklassade
säkerhetsskåp till sina nationella kontor
• Banken JP Morgan Chase i USA
investerar i nya säkerhetsskåp för sin
utbyggnad av bankkontor

Q4

• En statlig verksamhet fortsätter att
investera i säkerhetsskåp som ger
skydd mot elektromagnetiska pulser
(EMP)
• En större sydafrikansk bank beställer
över 300 explosionssäkra
säkerhetsskåp för uttagsautomater

Safe Storage – Produktnyheter 2018

• KelNet. Ett innovativt elektroniskt lås med hög säkerhet
som möjliggör fjärrstyrning i realtid genom
slumpmässiga engångskoder och krypterad
kommunikation.
• SafeStore Auto Maxi Cargo. Automatiserat bankfack
som integrerar stora förvaringsboxar för förvaring av
skrymmande saker som högar av dokument, stora
värdesaker och större mängder samlarföremål.
Förvaringsboxarna kommer i flera olika storlekar och
Maxi Cargo kan hantera boxar som väger upp till 50 kg.
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Så bygger vi ett starkare Safe Storage
• Ett dedikerat team

Affärsområden

• Kundfokus
Produktutveckling
Inköp

• Tydliga roller och ansvar

• Fokuserade aktiviteter inom:

Tillverkning

• Försäljning

Försäljning

• Produktion

Leverans & installation

• Varumärke och sortiment

Service

• Produktförsörjning

• Stärkt innovationsprocess
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•

Driven av kundbehov

•

Digitalisering

Affärsområde Cash Management
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Gunnebos Cash Management maskiner…
…50 000 enheter installerade globalt
…av vilka 15 000 är uppkopplade mot mjukvaran Cash Control
…hanterar 825 Mdr kr varje år
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Om Cash Management
Kundsegment
•
•

Varumärken

Detaljhandel
Bank

Konkurrenter

Huvudsakligen nisch-aktörer

~ 5%

Förväntad årlig tillväxt till
2020

9%

Gunnebos globala
marknadsandel.
Marknadsvärde 15 Mdr kr.
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Trender – Kontanter i omlopp
60 T€

Globalt, 2020
SEK
NOK

700B€

GBP DKK

Tillväxt från 2015 till
2020

EUR

TRY

USD

CNY

MXN
AED

Andelen kontanter i
omlopp fortsätter att
växa, Sverige och
Australien är
undantagen där Sverige
är extremt.
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Källa: Fletcher CSI desktop study September 2017

AUD

Kontantcykeln
Tyngdpunkten förflyttas
• Bank

• Mer självbetjäning med bankomater och andra
automater för hantering av kontanter
• Mindre och mindre hantering av kontanter
• Service på entreprenad
• Erbjuder lösningar för hantering av kontanter till sina
kunder inom handeln

Konsument

• Värdetransportföretag

Handeln

Bank
Cloud

• Utför service på entreprenad
• Erbjuder lösningar för kontanthantering till handeln

• Handel

• Förfalskningar och svinn
• Hantering av kontanter vid kassan
• Optimering av personal, processer och kontantflöden

• Molnet
Värdetransportföretag
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• Digital information, analys och cybersäkerhet

Cash Management – Exempel på affärer under året

Q1
•

Större värdetransportföretag i England
erbjuder Gunnebos lösning för att
effektivisera kontant-hanteringen till
sina slutkunder inom detaljhandeln

Q3

• Energibolaget ST1 investerar i den
slutna kontanthanteringslösningen
SafePay till sina bensinstationer i
Sverige
• Ett stort värdetransportföretag i
Mellanöstern fortsätter att köpa
Gunnebos lösningar för
kontanthantering för att effektivisera
kontantprocessen för kunder inom
detaljhandeln
• En stor australiensisk butikskedja
tecknar ett två-årigt serviceavtal för
sitt kontanthanteringssystem
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Q2
• Netto optimerar sin kontanthantering
genom att installera det slutna
kontanthanteringssystemet SafePay vid
stormarknader i Sverige
• En global lansering av nya lösningar för deponering
av kontanter genomförs framgångsrikt med order från
Europa och Mellanöstern
• Värdetransportföretaget Transguard fortsätter att
investera i kontanthanteringslösningar från Gunnebo i
Förenade Arabemiraten

Q4

• Detaljhandelskedjan Coop fortsätter
med uppgraderingen av sin
kontanthanteringsprocess genom att
installera sluten kontanthantering,
SafePay, i fler butiker i Sverige
• Efter ett framgångsrikt pilotprojekt har
ett värdetransportföretag i Brasilien
påbörjat en komplett utrullning av
kontanthanteringslösningar från
Gunnebo hos en detaljhandelskund

Cash Management – Produktnyheter 2018
• Mjukvaruplattformen EMA. Mjukvaruplattform som
kommer implementeras i hela Cash Managements
produktportfölj. Säkerställer en säker kontroll av
hårdvaran och hantering av data.
• Samordnade deponeringslösningar. Möjliggör bland
annat datadelning i realtid, uppgradering och service på
distans. Körs på EMA-plattformen.
• SafeRecycling R8. En snabb, effektiv och precis
lösning för recirkulering av kontanter. Lösningen
integrerar en sedel- och myntläsare i en lösning med
förbättrad kapacitet vad gäller både volym och tid det tar
att lämna ut växel. Tillsammans med mjukvaran Cash
Control kan verksamheter få kontroll över nivåerna av
kontanter i realtid och på distans.

Samordnade deponeringslösningar och EMA
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Så bygger vi ett starkare Cash Management
• Dedikerad personal i säljbolagen som är utbildade experter
och supporterar kunder och partners

Affärsområden

Produktutveckling
Inköp
Tillverkning
Försäljning
Leverans & installation
Service
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• Beslutsfattande utifrån hela värdekedjan, oberoende av
geografi
• Affären drivs av experter som samlas i kompetenshubbar
• Möjliggör centralt initierade och fokuserade initiativ riktade mot
specifika segment

Sammanfattning – Cash Management
• Gunnebo ska leda och utveckla framtidens lösningar inom
Cash Management tillsammans med internationella
partners
• Med en dedikerad och fokuserad organisation kan vi visa
oss som den expert i industrin vi är
• Investeringar i forskning och utveckling, lansering av nya
produkter, mjukvaror, molnbaserade lösningar,
kundanpassningar, integration och säkerhet är de viktigaste
parametrarna för att differentiera erbjudandet idag – och i
framtiden.
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Affärsområde Entrance Control
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+70 000 entrégrindar installerade globalt
+90 miljoner användare dagligen
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Om Entrance Control
Kundsegment
•
•
•
•

Varumärken

Publika byggnader
Högriskanläggningar
Tunnelbanor
Flygplatser

Konkurrenter

Huvudsakligen specialiserade nisch-aktörer

~ 5%

Förväntad årlig tillväxt till
2020

13%

Gunnebos globala
marknadsandel.
Marknadsvärde: 7 Mdr kr
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Entrance Control – Exempel på affärer under året

Q1

•

•

•

Gunnebo levererar grindar för
tillträdeskontroll till tunnelbanan i Nanjing
City, vilket gör det till det 100:e
tunnelbaneprojektet som koncernen tagit
hem i Kina
Luton Airport i Storbritannien installerar
envägsslussar från Gunnebo i sin nya
internationella ankomsthall
Ett kärnkraftverk i Guangxiprovinsen i Kina
väljer att förbättra sin entrésäkerhet med
hjälp av Gunnebos vändkors

Q3
• Flera offentliga högriskbyggnader i
Genève, Schweiz, ökar entrésäkerheten
med lösningar från Gunnebo
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• Prestandan hos Gunnebos flygplatsslussar skiljer ut sig från konkurrenterna
och koncernen får en order på
automatiserade immigrationsslussar som
ska installeras på två flygplatser i
Sydkorea

Q2

• Grand Egyptian Museum väljer lösningar för
tillträdeskontroll från Gunnebo för att skydda
värdefulla historiska föremål
• Tunnelbanelinjerna i Shenyang och Xuzhou City i
Kina installerar Gunnebos tunnelbanespärrar för
tillträdeskontroll
• En ny utställningslokal för produkter inom
tillträdeskontroll öppnas i Storbritannien

Q4

• Flygplatsoperatören Swedavia och andra svenska
flygplatser fortsätter att investera i ett förbättrat
passagerarflöde genom att installera
tillträdeskontroll före säkerhetskontrollen
• Det globala logistikföretaget DHL väljer Gunnebo
SpeedStiles för att förbättra säkerheten och
tillträdeskontrollen på anläggningar i Italien
• Tunnelbanelinje i Wuhan att installera Gunnebos
biljettspärrar.

Tillväxt driver ökad aktivitet inom
FoU och produktion
• Teknik med modulära block för
sammansättning av chassin, sensorer och
paneler, vilket bland annat ger följande
fördelar:
• Tid till marknaden
• Skalfördelar
• Kapitaleffektivitet
• Design testad för kvalitet och pålitlighet
• Ny plattform för funktionalitet, flexibilitet och
kommunikation
• Forskning inom artificiell intelligens, neurala
nätverk och självlärande gater
• Distansövervakning
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Så bygger vi ett starkare Entrance Control
Affärsområden

• Dedikerade säljare som kan ge expertråd och
supportera utmanande kunder

Produktutveckling
Inköp

• Ansvar tydligt identifierat i ny struktur

Tillverkning

• Innovation

Försäljning
Leverans & installation
Service
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• Starkare kundfokus och snabbare beslutsfattande
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Sammanfattning – Entrance Control
• Vi har en ledande marknadsposition inom marknadssegment
med global tillväxt
• Vi fokuserar på ökad konkurrenskraft genom slimmad
produktion som i sin tur stärker våra marginaler
• Vi har kapacitet att leverera stora globala projekt med korta
ledtider
• Vi tillfredsställer nya behov på marknaden som
användargränssnitt, uppkoppling och intelligens genom att
utveckla mjukvara och applikationer som samlar in
användbar data
• Vi rör oss från produkt till applikation
• Vi letar ständigt efter icke-organisk tillväxt för att ytterligare
stärka vårt erbjudande
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Affärsområde Integrated Security
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Detta är Integrated Security
Europa, Mellanöstern
och Afrika
Americas
•

•
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Stöldskyddslösningar, till
exempel elektronisk säkerhet
och elektroniska varularm, i
Brasilien
Serviceverksamhet för
elektronisk säkerhet i Mexiko
och Kanada.
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•

Elektronisk säkerhet/
integratörsverksamhet i
Spanien och Portugal

Asia-Pacific

•

Elektroniska varularm som
säljs under varumärket Gateway

•

Projekt inom brandsäkerhet och
elektronisk säkerhet i Sydostasien

•

Integrerade säkerhetsprojekt i
Mellanöstern

•

•

Mjukvaruplattformen Gunnebo
Business Solutions

Brandskyddsprodukter, som säljs
under varumärket Minimax, och
integrerad säkerhet, i Indien

•

Övrig lokal verksamhet, som
även omfattar elektronisk
säkerhet, säkerhetsdörrar och
partitioner

Gunnebo Business Solutions
•

Vi har utvecklat en gemensam plattform för
utveckling av mjukvara – Gunnebo
Business Solutions

•

Plattformen gör det möjligt att erbjuda
prenumerationer – “Säkerhet som service”

•

Flera FoU-projekt har initierats på
plattformen

•
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•

Gunnebo Entrance Control – lösningar för
tunnelbanor

•

Gunnebo Cash Management – hårdvara
görs intelligent genom uppkoppling
(sakernas internet)

Pågående diskussioner med ett antal
utvalda butikskedjor kring nästa steg för
Gunnebo Retail Solutions

Sammanfattning – Integrated Security

• Olika lokala affärer
• Olika lönsamhet
• Olika strategiska agendor
• Inga riktiga synergier mellan affärerna
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• Gemensamt mål är att uppnå eller
överträffa koncernens mål om:
• 5% försäljningstillväxt
• >10% EBITA

Sammanfattning av affärsområden
Genom att strukturera oss i affärsområden uppnår vi:
• Ökat kundfokus
• Tydligt ägarskap och ansvar genom hela värdekedjan
• Bra användning av all kompetens som finns inom
koncernen
• Separata modeller för hur vi går till marknaden
• Tydligt fokus på tillväxtmöjligheter och innovation
• Stabil grund för hållbar lönsam tillväxt
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Sammanfattning av verksamhetsåret 2018
• Förändrad strategi, struktur med affärsområden etablerad:
•

Safe Storage

•

Cash Management

•

Entrance Control

•

Integrated Security

• Organisation med fokus på produkterbjudandet på plats
• Per produktområde
• Inom hårdvara, mjukvara och digitalisering
• Försäljningstillväxt inom tre av fyra affärsområden
• Entrance Control, +13 procent
• Safe Storage, +4 procent
• Cash Management, +2 procent
• Verksamheten i Frankrike, Belgien och Luxemburg samt mindre verksamheter i
Storbritannien och Spanien avyttrade
• Nya finansiella mål lanserade
• Plattform etablerad för lönsam tillväxt
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