Delårsrapport
januari-september 2020

Om Transcendent Group

Transcendent Group är en snabbväxande konsultkoncern som
tillhandahåller erfarna konsulter inom Governance (organisations
styrning och internkontroll), Risk (riskhantering) och Compliance
(regelefterlevnad) även kallat GRC
Transcendent Groups tjänster skapar trygghet och nya möjlig
heter för organisationer inom en rad olika branscher. Koncernen har
nio dotterbolag, varav åtta dotterbolag representerar Transcendent
Group på sina respektive geografiska marknader. I tillägg till detta
har Transcendent Group ett dotterbolag som utvecklar digitala
GRC-produkter.
Transcendent Groups kunder utgörs av företag och organisationer
inom ett flertal branscher, bland annat banker, försäkringsbolag,
energimarknadsbolag, tillverkningsbolag, universitet samt myndig
heter. Genom konsulttjänster stödjer, stärker och underlättar
Transcendent Group för sina kunder att styra och leda organisationer
för att uppnå definierade mål, hantera förväntade och oförväntade
situationer som kan påverka organisationers måluppfyllnad eller att
efterleva såväl interna som externa krav och regelverk.
Transcendent Groups vision är att vara Top of Mind inom GRC
på alla våra geografiska marknader. Inom begreppet GRC har vi
definierat nio olika tjänsteområden vilka är:
• Information Security
• Compliance
• Risk Financial Sector
• Internal Audit
• IT Audit
• Corporate Governance
• Digital Governance
• Privacy
• RegTech RFA
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Transcendent Groups tio största kunder stod tillsammans för cirka
27% (35%) av den totala omsättningen under 2019, vilket tillsammans
med Transcendent Groups breda kundbas innebär att koncernen har en
stabil grund och god riskspridning inför ytterligare framtida tillväxt.
Transcendent Group har idag cirka 120 erfarna konsulter med
djup kompetens inom sina respektive tjänsteområden. Transcendent
Groups verksamhet bygger på kunskap vilket innebär att med
arbetarna är bolagets viktigaste tillgång. En av de främsta framgångs
faktorerna för Transcendent Group är att lyckas rekrytera och
behålla de mest erfarna och kompetenta GRC-talangerna i branschen.
De i sin tur attraherar kunder som de skapat värde för genom att
stötta, stärka och underlätta deras GRC-arbete.
Omslagets bild: David Beenders.

Cécile Marcotte, Peter Engering, Elske Hartholt och Leon Kort
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Tredje kvartalet 2020

TREDJE KVARTALET, JULI-SEPTEMBER 2020

HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2020

• Totala intäkter uppgår till 38,5 MSEK (40,4), en minskning
med –4,8 procent jämfört med samma period föregående år.
• EBITDA uppgår till 0,6 MSEK (2,2).
• EBITDA-marginalen uppgår till 1,6 procent (5,4).
• Rörelseresultat (EBIT) uppgår till –2,2 MSEK (–0,8)
• EBIT-marginalen uppgår till –5,8 procent (–2,0).
• Resultat före skatt uppgår till –2,4 MSEK (–1,3).
• Kassaflödet uppgår till –4,6 MSEK (3,2).
• Medelantalet anställda uppgår till 122 personer (127).
• Resultat per aktie uppgår till –0,27 kronor (–0,16).
• Engångsavsättning om 2,3 MSEK avseende nedläggning av den
tyska verksamheten.

• I första halvan av september meddelar Transcendent Group att
bolaget för tredje året i rad blivit utsedd till en av Europas bästa
arbetsplatser enligt Great Place to Work årliga lista.
• I september meddelar Transcendent Group att Charlotte
Elsnitz utsetts till ny CFO. Charlotte tillträder sin tjänst den
10 december 2020.
• I slutet av september meddelar Transcendent Group att bolaget
stänger sin tyska verksamhet på grund av låg efterfrågan och
begränsade möjligheter att uppnå lönsamhet givet nuvarande
marknadsförutsättningar.
HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

• Inga väsentliga händelser efter periodens slut har inträffat.
ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER, JANUARI-SEPTEMBER 2020

• Totala intäkter uppgår till 139,0 MSEK (137,9), en tillväxt med
0,8 procent jämfört med samma period föregående år.
• EBITDA uppgår till 4,0 MSEK (7,1).
• EBITDA-marginalen uppgår till 2,9 procent (5,1).
• Rörelseresultat (EBIT) uppgår till –4,5 MSEK (–0,1)
• EBIT-marginalen uppgår till –3,3 procent (–0,1).
• Resultat före skatt uppgår till –5,2 MSEK (–1,2).
• Kassaflödet uppgår till -3,0 MSEK (–2,5).
• Medelantalet anställda uppgår till 129 personer (123).
• Resultat per aktie uppgår till –0,62 kronor (–0,23).
• Engångsavsättning om 2,3 MSEK avseende nedläggning av den
tyska verksamheten.

Utvalda finansiella data för koncernen i sammandrag
TSEK där ej annat anges
Totala intäkter

Jul-sep 2020

Jul-sep 2019 Jan-sep 2020 Jan-sep 2019

Helår 2019

38 494

40 446

139 039

137 883

Omsättningstillväxt, %

–4,8

23,6

0,8

7,3

8,0

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

630

2 193

3 981

7 068

13 511

Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar (EBITDA), %
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelsemarginal (EBIT), %
Periodens resultat
Vinstmarginal, %
Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK
Balansomslutning
Soliditet, %
Antalet anställda vid periodens slut
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195 766

1,6

5,4

2,9

5,1

6,9

–2 249

–804

–4 545

–128

3 786

–5,8

–2,0

–3,3

–0,1

1,9

–1 757

–1 159

–4 006

–1 940

1 967

–4,6

–2,9

-2,9

–1,4

1,0

–0,27

–0,16

–0,62

–0,23

0,41

115 555

116 554

115 555

116 554

127 744

41,9

19,7

41,9

19,7

41,3

117

132

117

132

130
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VD har ordet

Kära aktieägare,
Transcendent Groups omsättning i det tredje kvartalet minskade med
knappt 5 procent, men för niomånadersperioden uppvisar vi tillväxt
om 1 procent. Rensat för engångskostnader lyckas vi samtidigt för
bättra våra marginaler under de svåra marknadsförutsättningar som
pågående Covid-19-pandemi innebär.
Vi kan konstatera en ganska spridd utveckling för våra mark
nader i kvartalet. De etablerade marknaderna går något sämre än
föregående år till följd av Covid-19, men givet vår starka position ser
vi goda möjligheter till tillväxt när förutsättningarna förbättrats.
Bland de nya marknaderna sticker Nederländerna ut med stark
tillväxt, medan andra inte lyckats lika bra i att etablera sig. I slutet
på kvartalet beslutade vi att stänga ner verksamheten i Tyskland,
vilket medför en avsättning om 2,3 MSEK som belastar kvartals
resultatet.
Det åtgärdsprogram som vi aktiverade i första kvartalet fortsätter
att bidra till minskad kostnadsmassa under återstoden av året.
Prisnivåerna är fortsatt stabila, samtidigt som debiteringsgraderna
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ligger kvar på lägre nivåer – detta innebär att vi fortfarande ser
potential att kunna öka debiteringsgraderna med befintlig kostnads
massa när kunderna väljer att återstarta tidigare uppskjutna projekt.
När jag skriver detta vd-ord rapporteras det om ökad smittspridning
och nya restriktioner runtom i Europa, vilket skapar osäkerhet om
när i tid dessa återstarter kan ske.
NEDERLÄNDERNA VISAR VÄGEN

Som nämnt ovan är Nederländerna en lysande stjärna bland våra
nya marknader, och om verksamheten fortsätter att växa i samma
takt som nu kan den komma att bli vår nästa etablerade marknad.
Varje marknad är unik, men vi kan utifrån framgångarna i Neder
länderna dra vissa lärdomar och applicera på resterande nya mark
nader. Genom nedläggningen av Tyskland, som utvecklats klart
sämre än övriga verksamheter, uppnår vi också en bättre riskbalans
bland de nya marknaderna och får därigenom ökade möjligheter att
skapa hållbar tillväxt.
Vår bedömning är att det finns en betydande tillväxtpotential
även i de etablerade marknaderna som vi har bromsat under rådande
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marknadsförutsättningar. Regelefterlevnad, motverkande av
penningtvätt och cyber security är tre megatrender med stor under
liggande efterfrågan och där vi är väl positionerade att växa.
INTRESSE KRING DIGITALT TJÄNSTERBJUDANDE

Som en del av åtgärdsprogrammet bromsade vi utvecklings
investeringarna inom affärsområde Regtech, det vill säga vårt digitala
GRC-erbjudande, för att istället lägga fokus på ökade försäljnings
insatser av befintliga produkter. Vi möter generellt ett stort intresse
för erbjudandet, och har i dagsläget 20 betalande kunder – vilket
innebär en fördubbling under de senaste 12 månaderna. Våra digitala
produkter har tagits emot väl på den svenska marknaden, som vi
prioriterar i detta skede. Vi ser dock möjlighet att göra lanseringar
på andra marknader när vi har konkret efterfrågan, och exempelvis
har vi lanserat vår produkt RFA i Litauen efter kvartalets utgång. I
förhållande till hela koncernen är det digitala erbjudandet fortfarande
bara en liten del, men vi är övertygade om att den accelererade digi
taliseringen kommer att driva på efterfrågan. Vi är väl positionerade
när denna rörelse tar fart.

bakhuvudet att lägga större vikt vid hållbar tillväxt. Vi ska säker
ställa att varje enskild nyetablerad marknad har de förutsättningar
som krävs för att nå kritisk massa i form av personal och rätt tjänste
erbjudande, samtidigt som vi delar best practice mellan olika
marknader. Som ett led i detta har vi genomfört vissa ledningsför
ändringar i det gångna kvartalet. Lars Vold-Andersen har utsetts till
ny COO, och kommer fokusera på bland annat samarbete mellan
marknaderna samt att tydligare integrera vårt digitala erbjudande i
övriga tjänster. Vi har också anställt Charlotte Elsnitz som ny CFO.
Hon kommer med omfattande erfarenhet från den finansiella sektorn
genom flertalet olika roller inom såväl bank som tillsynsmyndighet
och konsultverksamhet. Kombinationen med större fokus på vårt
erbjudande och starkare styrning ser jag som strategiska komponenter
för framgång. Förväntningarna är höga, men rimliga.
Sammantaget är jag utifrån förutsättningarna tillfreds med
utvecklingen i det tredje kvartalet, och jag ser med tillförsikt på
Transcendent Groups långsiktiga potential. Med rätt erbjudande på
rätt marknader har vi goda möjligheter att skapa hållbar och lön
sam tillväxt över tid.

HÅLLBAR TILLVÄXT

2020 har vårt fokus varit att säkerställa lönsamhet och likviditet,
och vi har tagit en del tuffa beslut på vägen. Vår långsiktiga strategi
är i stort oförändrad – men vi kommer med pandemins effekter i
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Martin Malm
VD
Transcendent Group
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Koncernens utveckling

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Tredje kvartalet, juli-september 2020

Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 38,5 MSEK (40,4)
vilket innebär en minskad tillväxt om 4,8 procent jämfört med
föregående år.
Tillväxten i koncernen som helhet minskade under kvartalet där
de etablerade marknaderna hade en negativ tillväxt om ca 19 procent
medan de nya marknaderna hade en positiv tillväxt med ca 59 pro
cent jämfört med föregående år.
Utvecklingen för våra nya marknader är totalt sett fortfarande
god med Nederländerna som ledstjärna där tillväxten är fortsatt stark
med en i princip fördubblad omsättning. Övriga mellaneuropeiska
länder har haft en större utmaning på sina marknader framför allt
på grund av Covid-19 påverkan men vi har inte heller nått kritisk
massa i dessa länder. Finland, Danmark och Litauen ligger i princip
oförändrade jämfört med föregående år men vi har även i dessa
länder ej nått kritisk massa vilket påverkar våra ambitioner om
framtida tillväxt.
I intäkterna ingår intäkter från underkonsulter med 2,6 MSEK
(2,5). Underkonsulter används huvudsakligen för att möta kunders
efterfrågan på specifik kompetens eller på vissa marknader samt för
att möta tillfälliga ökningar av efterfrågan.

Rörelsens kostnader uppgick till 40,7 MSEK (41,3). Av totala
kostnader utgör kostnader för egen personal 29,3 MSEK (31,0).
Minskningen av personalkostnaderna är hänförlig dels till åtgärds
programmet som aktiverades i mars men även viss minskning av
administrativ personal.
Bolagets avskrivningar uppgår under kvartalet till –2,9 MSEK
(–3,0), varav –2,0 MSEK (–1,8) avser avskrivningar på nyttjande
rätter. Ökningen av leasingkostnader är huvudsakligen hänförlig
till förlängda hyresavtal i Sverige och Norge.
Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till –2,2 MSEK
(–0,8). Kvartalet har belastats med en engångsavsättning om 2,3
MSEK avseende nedläggning av den tyska verksamheten.
Årets första nio månader, januari-september 2020

Intäkterna för perioden januari-september uppgick till 139,0 MSEK
(137,9) motsvarande en tillväxt om 0,8 procent jämfört med före
gående år.
Tillväxten för första halvåret är hänförlig till våra nya marknader
där framförallt Nederländerna haft en gynnsam utveckling.
Omsättningen för de etablerade marknaderna minskade med cirka
8 procent. Viss påverkan av Covid-19 rådde redan under slutet av
kvartal 1 medan vi noterat en större påverkan under hela kvartal 2

”För niomånadersperioden uppvisar vi tillväxt
om 1 procent. Rensat för engångskostnader
lyckas vi samtidigt förbättra våra marginaler
under de svåra marknadsförutsättningar som
pågående Covid-19-pandemi innebär.”
Martin Malm, Verkställande Direktör
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Marina Johansson

och 3. Vi verkar inom ett branschsegment som ej har drabbats lika
hårt som andra branscher men vi kan fortsatt skönja en generell
avvaktan hos flertal kunder där beslutsprocessen tar längre tid och
projektstarter skjuts framåt i tiden.
I intäkterna ingår intäkter från underkonsulter med 10,8 MSEK
(6,9). Underkonsulter används huvudsakligen för att möta kunders
efterfrågan på specifik kompetens eller på vissa marknader samt för
att möta tillfälliga ökningar av efterfrågan.
Rörelsens kostnader uppgick till 143,6 MSEK (138,0). Av totala
kostnader utgör kostnader för egen personal 108,4 MSEK (108,2).
Ökningen av totala personalkostnader är hänförlig till det högre
kostnadsläget som rådde under kvartal 1 och tidigare ökning av
antalet anställda. Åtgärdsprogrammet som aktiverades i mars har
börjat ge önskvärd effekt med minskade löpande personalkostnader
men full effekt nås först under senare delen av året och Q1 2021.
Koncernens avskrivningar uppgår under perioden till –8,5 MSEK
(–7,2), varav –5,9 MSEK (–5,0) avser avskrivningar på nyttjande
rätter. Ökningen av leasingkostnader är huvudsakligen hänförlig
till förlängda hyresavtal i Sverige och Norge.
Rörelseresultatet (EBIT) för årets första nio månader uppgick till
–4,5 MSEK (–0,1).
Gruppens utveckling med en tillväxt om 0,8 procent, bör under
de marknadsförutsättningar som nu råder, ses som att verksamheten
har utvecklas relativt väl i jämförelse med länder inom EU där BNP
minskat med upp till två-siffriga tal under pandemin.
SEGMENT

Transcendent Group är uppdelat i tre segment: Etablerade marknader,
Nya marknader och RegTech.
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Etablerade marknader

Intäkterna för tredje kvartalet 2020 uppgick till 30,4 MSEK (37,6)
varav 2,9 MSEK (2,1) är koncernintern försäljning. Detta innebär en
minskning om 19,1 procent jämfört samma period föregående år.
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,2 MSEK (0,7) vilket ger en
EBIT-marginal om 13,9 procent (1,9).
Intäkterna för perioden januari-september uppgick till 118,8
MSEK (133,2), varav 10,4 MSEK (7,9) utgörs av koncernintern för
säljning. Detta innebär en minskning om 10,7 procent jämfört
samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till
13,3 MSEK (7,6), vilket ger en EBIT-marginal om 11,2 procent (5,7).
Etablerade marknader har haft en negativ omsättningsutveck
ling under årets första tre kvartal och huvuddelen är relaterad till
marknadspåverkan från Covid-19. Under kvartal 4 bedöms de
etablerade marknaderna ha potential att vända utvecklingen men
är fortsatt beroende av hur samhällsutvecklingen och efterfrågan
påverkas av pandemin.
Nya marknader

Intäkterna för tredje kvartalet 2020 uppgick till 11,3 MSEK (7,1)
varav 0,5 MSEK (2,5) är koncernintern försäljning. Tillväxten
jämfört föregående år uppgår till 59 procent. Rörelseresultatet
uppgick till –3,5 MSEK (–1,2). Segmentet består under perioden av
sex geografiska marknader; Finland, Danmark, Litauen, Belgien,
Nederländerna och Tyskland. I slutet på kvartalet beslutades att
den tyska verksamheten skulle avvecklas.
Rörelseresultatet har för tredje kvartalet belastats med en avsätt
ning om 2,3 MSEK avseende avveckling av den tyska verksamheten
vilket även har samma påverkan på det ackumulerade utfallet.
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Intäkterna för perioden januari-september uppgick till 32,6
MSEK (17,4), varav 2,7 MSEK (5,7) utgör koncernintern försäljning.
Tillväxten för perioden uppgår till 87 procent. Rörelseresultatet
(EBIT) uppgick till –10,0 MSEK (–3,2).
Som kommenterats i föregående kvartalsrapport har Nya mark
nader och våra bolag i dessa länder har påverkats i olika utsträckning
av Covid-19 där de lokala förutsättningarna till viss del har begränsat
möjligheterna att verka. Nederländerna har fortsatt att utvecklas
positivt med ökad omsättning och tillströmning av nya kunder.
Osäkerhetsfaktorerna främst avseende Covid-19 kvarstår för samtliga
bolag. Finland, Danmark och Litauen ligger i princip kvar på
oförändrade nivåer jämfört med föregående år medan Tyskland och
Belgien påverkats i högre utsträckning av Covid-19. Vi bedömer
fortsatt att de nya marknaderna har god potential för fortsatt
utveckling men är i hög grad beroende av pandemin och dess
påverkan på marknaden.
RegTech

Intäkterna för RegTech uppgick för tredje kvartalet 2020 till 0,6
MSEK (0,2) varav periodiserade licensintäkter uppgick till 0,1 MSEK
(0,1). Rörelseresultatet uppgick till –0,6 MSEK (0). Enligt tidigare
presenterat åtgärdsprogram för att möta osäkerheten till följd av
Covid-19 har Transcendent Group beslutat att pausa ytterligare
produktutveckling inom RegTech. Försäljningen av RegTech’s
produkter har påverkats av pandemin huvudsakligen på grund av
svårigheten att få access till våra kunder i denna svåra tid.
Intäkterna för perioden januari-september uppgick till 1,7 MSEK
(0,3), varav periodiserade licensintäkter uppgick till 0,4 MSEK (0,1).
Rörelseresultatet uppgick till –1,7 MSEK (0).

Licensintäkterna har ökat jämfört med föregående år men ligger
fortsatt kvar på en relativt moderat nivå. Intresset för digitala lös
ningar har ökat och bedömningen görs att det fortsatt kommer öka.
Fokus på kort sikt är framför allt den svenska marknaden även om
vi ser en god potential för produkten i våra övriga länder.
FINANSIELL STÄLLNING, KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Likvida medel uppgick den 30 september 2020 till 19,3 MSEK (11,9).
Total checkräkningskredit uppgick till 30 MSEK (20) varav ingen
del är utnyttjad per den 30 september 2020. Föregående år samma
period nyttjades 11,9 MSEK av total checkräkningskredit.
Koncernens immateriella tillgångar uppgick till 36,6 MSEK
(38,0). Förändringen av immateriella tillgångar är till sin helhet
hänförlig till investeringar inom RegTech området under början av
året samt avskrivningar enligt plan på befintliga tillgångar.
De räntebärande skulderna uppgick till 7,4 MSEK (25,9) per
den 30 september 2020. Förändringen om 18,5 MSEK förklaras av
amorteringar enligt plan på befintliga banklån samt förändring av
utnyttjande av checkräkningskredit.
Det egna kapitalet uppgår vid periodens slut till 48,4 MSEK
(22,9) och koncernens soliditet uppgick till 41,9 procent (19,7).
Soliditeten har huvudsakligen påverkats positivt av nyemission i
samband med börsintroduktionen i oktober 2019. Utöver detta har
koncernen påverkats av valutafluktuationer i eget kapital. Samman
taget har soliditeten stärkts.
Kassaflödet uppgick för tredje kvartalet till –4,6 MSEK (3,2).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för tredje
kvartalet till –1,7 MSEK (4,6).

”Regelefterlevnad, motverkande av penningtvätt
och cyber security är tre megatrender med
stor underliggande efterfrågan och där vi är väl
positionerade att växa.”
Martin Malm, Verkställande Direktör
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AKTIEN

Antalet aktier i moderbolaget uppgick per 30 september 2020 till
6 526 611 (5 497 800). Transcendent Groups aktier handlas sedan
den 22 oktober 2019 på Nasdaq First North Premier Growth Market.
Kvotvärdet per 30 september var 0,10 SEK (0,10). Slutkursen den
30 september 2020 uppgick till 16,25 SEK.
PERSONAL

Antal anställda per den 30 september 2020 uppgick till 117 med
arbetare (132). I genomsnitt uppgick antal anställda under perioden
januari till september till 129 medarbetare (123).
MODERBOLAGET

Dotterbolagen inom koncernen är relativt självständiga enheter och
ansvarar själva för försäljning, rekrytering och leverans. Moderbolaget
ansvarar för koncernens övergripande strategi och nyetableringsplan
samt tillhandahåller tjänster till övriga legala enheter inom ekonomi,
juridiska frågor, IT, HR och marknadskommunikation.
Omsättningen i moderbolaget uppgick för tredje kvartalet till
4,9 MSEK (6,0). Moderbolagets intäkter består huvudsakligen av
fakturering av koncerngemensamma tjänster, s.k. management fee
till bolagen inom koncernen.
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för tredje kvartalet till –2,0
MSEK (0,1) och periodens resultat till –2,0 MSEK (–0,1).
Det bokförda aktiekapitalet uppgick per 30 september 2020 till
653 TSEK (549).
Omsättningen i moderbolaget för perioden januari till september
uppgick till 16,0 MSEK (17,8). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick
för samma period till –4,0 MSEK (–2,3) och periodens resultat 1,1
MSEK (8,0).
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Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat
i sammandrag

TSEK

Jul-sep 2020

Jul-sep 2019 Jan-sep 2020 Jan-sep 2019

Helår 2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

38 387

40 344

138 677

137 248

107

102

362

635

195 040
726

38 494

40 446

139 039

137 883

195 766

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

–8 519

–7 275

–26 703

–22 578

–33 989

–29 345

–30 978

–108 355

–108 237

–148 266

–2 879

–2 997

–8 526

–7 196

–9 725

–40 743

–41 250

–143 584

–138 011

–191 980

–2 249

–804

–4 545

–128

3 786

–113

–475

–655

–1 081

–2 061

Resultat efter finansiella poster

–2 362

–1 279

–5 200

–1 209

1 725

Resultat före skatt

–2 362

–1 279

–5 200

–1 209

1 725

605

120

1 194

-731

242

–1 757

–1 159

–4 006

–1 940

1 967

Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

Övrigt totalresultat
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning
av utländska dotterbolag

–374

85

–1 184

–81

241

Summa totalresultat för perioden

–2 131

–1 074

–5 190

–2 021

2 208

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare

–1 789

–887

–4 140

–1 284

2 352

Periodens resultat hänförligt till innehav
utan bestämmande inflytande

32

–272

134

–656

–385

Summa periodens resultat

–1 757

–1 159

–4 006

–1 940

1 967

Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets ägare

–2 156

–809

–5 317

–1 372

2 593

25

–265

127

–649

–385

–2 131

–1 074

–5 190

–2 021

2 208

Summa totalresultat hänförligt till innehav
utan bestämmande inflytande
Summa totalresultat för perioden
Resultat per aktie före utspädning (SEK)

–0,27

–0,16

–0,62

–0,23

0,41

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)

–0,27

–0,16

–0,62

–0,23

0,41
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Koncernens rapport över finansiell ställning
i sammandrag

TSEK

2020-09-30

2019-09-30

2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

36 585

37 981

38 063

Materiella anläggningstillgångar

16 021

23 917

20 907

982

499

705

4 646

1 700

2 261

58 234

64 097

61 936

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Avtalstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar

637

1 735

1 099

30 403

29 320

34 222

7 008

9 549

7 414

Likvida medel

19 273

11 853

23 073

Summa omsättningstillgångar

57 321

52 457

65 808

115 555

116 554

127 744

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

653

549

647

Övrigt tillskjutet kapital

32 693

8 244

32 696

Omräkningsreserv

–1 360

-512

–183

Balanserat resultat inklusive periodens resultat

16 372

13 241

18 964

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

48 358

21 522

52 124

25

1 422

655

48 383

22 944

52 779

11 360

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Långfristig leasingskuld

6 259

13 642

Räntebärande skulder

7 423

11 175

6 578

Uppskjutna skatteskulder

1 710

2 979

2 062

Avsättningar

2 086

–

–

146

4 398

146

17 624

32 194

20 146

7 768

Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfristig leasingskuld

7 911

8 055

Räntebärande skulder

–

14 718

4 318

5 322

8 230

7 066

Leverantörsskulder
Avtalsskulder

470

728

2 504

Övriga kortfristiga skulder

35 845

29 685

33 163

Summa kortfristiga skulder

49 548

61 416

54 819

Summa skulder

67 172

93 610

74 965

115 555

116 554

127 744

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
i sammandrag
Eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare

Innehav utan
bestämmande inflytande

Totalt eget
kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01

22 863

2 295

25 159

Periodens totalresultat

–1 372

–649

–2 021

TSEK

Transaktioner med koncernens ägare
Fondemission
Omföring av balanserat resultat
Utdelning
Inlösen av aktier
Utställd säljoption, framtida förvärv från innehav utan
bestämmande inflytande
Förändring av innehav utan bestämmande inflytande
Summa transaktioner med koncernens ägare
Utgående eget kapital 2019-09-30

TSEK
Ingående eget kapital 2019-01-01
Periodens totalresultat

489

–

489

–489

–

–489

–

–217

–217

–675

–

–675

704

–

704

–

–7

–7

29

–224

–195

21 522

1 422

22 944

Eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare

Innehav utan
bestämmande inflytande

Totalt eget
kapital

22 863

2 295

25 159

2 593

–385

2 208

Transaktioner med koncernens ägare
Fondemission
Omföring av balanserat resultat
Utdelning
Inlösen av aktier
Nyemission

489

–

489

–489

–

–489

–

–217

–217

–675

–

–675

24 547

–

24 547

Utställd säljoption, framtida förvärv från innehav utan
bestämmande inflytande

3 357

–

3 357

Förändring av innehav utan bestämmande inflytande

–561

–1 038

–1 599

Summa transaktioner med koncernens ägare

26 668

–1 255

25 413

Utgående eget kapital 2019-12-31

52 124

655

52 779

Eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare

Innehav utan
bestämmande inflytande

Totalt eget
kapital

Ingående eget kapital 2020-01-01

52 124

655

52 779

Periodens totalresultat

–5 323

127

–5 196

800

–

800

TSEK

Transaktioner med koncernens ägare
Apportemission
Utställd säljoption, framtida förvärv från innehav utan
bestämmande inflytande

1 600

–

1 600

Förändring av innehav utan bestämmande inflytande

–843

–757

–1 600

Summa transaktioner med koncernens ägare

1 557

–757

800

48 358

25

48 383

Utgående eget kapital 2020-09-30
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Koncernens rapport över kassaflöden
i sammandrag

TSEK

Jul-sep 2020

Jul-sep 2019 Jan-sep 2020 Jan-sep 2019

Helår 2019

Den löpande verksamheten
–2 362

–1 279

–5 200

–1 209

1 725

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Resultat före skatt

5 651

3 000

11 137

7 196

10 494

Betald skatt

1 407

–573

–2 684

–3 032

–4 945

4 696

1 148

3 253

2 955

7 274

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

4 076

8 988

2 553

1 763

–965

–10 486

–5 571

–8 563

–5 107

449

–6 410

3 417

–6 010

–3 344

–516

–1 714

4 565

–2 757

–389

6 758

–150

–179

–1 238

–179

–164

–99

–737

–953

–1 918

–2 663

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande
Förvärv av finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

–

38

–803

38

–1 562

58

–

–539

–

–221

–

–

–

66

66

–191

–878

–3 533

–1 993

–4 544

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Förändring checkräkningskredit
Upptagna lån

–

–

–

–

24 547

–1

4 232

–984

–660

–12 162

–

–

–

10 000

10 000

–834

–2 583

–2 487

–3 833

–7 330

–

–111

–

–675

–675

–1 891

–1 998

–5 465

–4 767

–7 469

Skattekredit

–

–

12 206

–

–

Utbetald utdelning

–

–

–

–217

–217

–2 726

–460

3 270

–152

6 696

Amortering av lån
Inlösen av aktier
Amortering av leasingskuld

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

–4 631

3 227

–3 020

–2 534

8 910

Likvida medel vid periodens början

23 906

8 634

23 073

13 875

13 875

Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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–8

–780

512

288

19 273

11 853

19 273

11 853

23 073
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Koncernens nyckeltal

TSEK
Totala intäkter

Jul-sep 2020

Jul-sep 2019 Jan-sep 2020 Jan-sep 2019

Helår 2019

38 494

40 446

139 039

137 883

Omsättningstillväxt, %

–4,8

23,6

0,8

7,3

8,0

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

630

2 193

3 981

7 068

13 511

Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar (EBITDA), %
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelsemarginal (EBIT), %
Resultat före skatt (EBT)
Nettomarginal (EBT), %
Periodens resultat

195 766

1,6

5,4

2,9

5,1

6,9

–2 249

–804

–4 545

–128

3 786

–5,8

–2,0

–3,3

–0,1

1,9

–2 362

–1 279

–5 200

–1 209

1 725

–6,1

–3,2

–3,7

–0,9

0,9

–1 757

–1 159

–4 006

–1 940

1 967

Vinstmarginal, %

–4,6

–2,9

–2,9

–1,4

1,0

Vinsttillväxt

–598

2 121

–2 066

–7 462

–3 842

Vinsttillväxt %
Balansomslutning

–51,6

64,7

51,6

–135,1

-66,1

115 555

116 554

115 555

116 554

127 744

Soliditet, %

41,9

19,7

41,9

19,7

41,3

Eget kapital per aktie, SEK

7,41

3,91

7,41

3,91

8,06

Resultat per aktie före utspädning, SEK

–0,27

–0,16

–0,62

–0,23

0,41

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

–0,27

–0,16

–0,62

–0,23

0,41

Antal aktier vid periodens slut

6 526 611

5 497 800

6 526 611

5 497 800

6 465 542

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning

6 526 611

5 559 434

6 493 848

5 543 789

5 693 929

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning

6 526 611

5 559 434

6 493 848

5 543 789

5 693 929

Genomsnittligt antal anställda

122

127

129

123

123

Antalet anställda vid periodens slut

117

132

117

132

130

Omsättning per medelantal anställd

315

318

1 075

1 116

1 587

5

17

31

57

110

EBITDA per medelantal anställd
Nyckeltalsdefininitioner återfinns på sid 23.
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Moderbolagets resultaträkning
i sammandrag

TSEK

Jul-sep 2020

Jul-sep 2019 Jan-sep 2020 Jan-sep 2019

Helår 2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

4 905

6 012

16 043

17 842

24 558

Summa intäkter

4 905

6 012

16 043

17 842

24 558

Övriga externa kostnader

–4 657

–2 783

–12 010

–9 050

–12 825

Personalkostnader

–2 229

–3 169

–8 011

–11 128

–15 225

Summa kostnader

–6 886

–5 952

–20 021

–20 178

–28 050

Rörelseresultat

–1 981

60

–3 978

–2 336

–3 492

Rörelsens kostnader

Finansnetto

7

–135

5 109

10 272

9 556

–1 974

–75

1 131

7 936

6 064

Bokslutsdispositioner

–

–

–

–

9 400

Skatt på periodens resultat

–

–

–

–

190

–1 974

–75

1 131

7 936

15 654

Resultat efter finansiella poster

Periodens resultat och totalresultat
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Moderbolagets finansiella ställning
i sammandrag

TSEK

2020-09-30

2019-09-30

2019-12-31

88 936

71 350

78 187

Kortfristiga fordringar

2 289

4 301

1 721

Likvida medel

1 542

661

7 372

92 767

76 312

87 280

71 147

36 948

69 216

16 236

32 224

12 613

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinsttut
Leverantörsskulder

–

1 900

–

1 541

2 440

2 008

3 843

2 800

3 443

Summa skulder

21 620

39 364

18 064

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

92 767

76 312

87 280

Övriga kortfristiga skulder
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Noter

Not 1
Företagsinformation

Not 3
Transaktioner med närstående

Transcendent Group AB (publ), organisationsnummer 559005-1164,
med säte i Stockholm, Sverige. I denna rapport benämns Transcendent
Group AB antingen med sitt fulla namn eller som moderbolaget.
Transcendent Group-koncernen benämns som Transcendent eller
som koncernen. Alla belopp uttrycks i tusen svenska kronor, TSEK,
om inget annat anges.

Konsultarvode uppgående till 300 TSEK (225) har betalats ut
under kvartalet till styrelsens ordförande Håkan Berg, via bolaget
Montaro AB från Transcendent Group Regulatory Technology
för tjänster hänförlig till utveckling av Regulatory Framework
Application (RFA). Utöver detta har Montaro AB erhållit konsult
arvoden från Transcendent Group Stockholm AB och Transcendent
Group Väst AB uppgående till 150 TSEK (92) där Montaro AB
fakturerar som underkonsult i olika kundprojekt.
Solidify AB, med VD Magnus Juvas (ledamot Transcendent
Group AB), har under perioden erhållit konsultarvode från
Transcendent Group Regulatory Technology uppgående till
75 TSEK (512) för drift och underhåll och utveckling av bolagets
tekniska plattform.
Under perioden har Transcendent Group koncernen erhållit
hyresersättning från Solidfy AB uppgående till totalt 108 TSEK (102)
för uthyrning av lokalplatser i lokalen på Trädgårdsgatan (Göteborg).
Samtliga närståendetransaktioner har skett på marknadsmässiga
grunder och det är styrelsens bedömning att villkoren för trans
aktionerna är marknadsmässiga, vid beaktande av förutsättningarna
vid transaktionernas ingående.

Not 2
Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med
IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i
enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. De
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i övrigt har
tillämpats i denna rapport är desamma som de som beskrivits i
årsredovisningen för 2019, sidan 54-61, vilken upprättades i
enlighet med International Financial Reporting Standards såsom de är
antagna av EU och tolkningar av dessa.
Upplysningar enligt IAS 34. 16A framkommer förutom
i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter i delårs
informationen på sidorna 1-9 som utgör en integrerad del av denna
finansiella rapport.
BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR I DE
F INANSIELLA RAPPORTERNA

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver
att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör
antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna
och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och
kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar
och bedömningar.
De kritiska bedömningarna och källorna till osäkerhet i upp
skattningarna är desamma som i senaste årsredovisningen.
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Not 4
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
KONCERNEN
TSEK

2020-09-30

2019-09-30

2019-12-31

39 090

31 590

31 590

1 000

1 000

1 000

Aktier

57 831

57 485

53 558

Summa ställda säkerheter

97 921

90 075

86 148

Eventualförpliktelser

–

–

–

Summa eventualförpliktelser

–

–

–

2020-09-30

2019-09-30

2019-12-31

Aktier *

59 400

56 200

57 800

Summa ställda säkerheter

59 400

56 200

57 800

Ställda säkerheter
I form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
Hyresgaranti

Eventualförpliktelser

MODERBOLAGET
TSEK
Ställda säkerheter
I form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser till förmån för dotterföretag

40 090

32 590

32 590

Summa eventualförpliktelser

40 090

32 590

32 590

* Aktier i Transcendent Group Stockholm AB, Transcendent Group Väst AB samt Transcendent Group Norge AS.
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Not 5
Segmentsredovisning
Koncernens rörelsesegment utgörs av Etablerade marknader,
Nya marknader och RegTech. Posten elimineringar utgörs av
moderbolaget och koncernelimineringar.
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT PER RÖRELSESEGMENT
KONCERNEN

TSEK

Jul-sep 2020

Jul-sep 2019 Jan-sep 2020 Jan-sep 2019

Helår 2019

Extern omsättning – Etablerade Marknader

27 510

35 476

108 379

125 205

172 718

Extern omsättning – Nya Marknader

10 814

4 660

29 869

11 731

21 784

61

208

428

312

537

Extern omsättning – Regulatory Technology

2 867

2 117

10 390

7 943

11 875

Intern omsättning – Nya Marknader

Intern omsättning – Etablerade Marknader

505

2 477

2 721

5 702

8 008

Intern omsättning – Regulatory Technology

522

–

1 321

–

–

Övrigt

109

108

362

635

726

Elimineringar *

–3 893

–4 600

–14 431

–13 645

–19 882

Totala intäkter

38 495

40 446

139 039

137 883

195 766

Rörelseresultat – Etablerade Marknader
Rörelseresultat – Nya Marknader
Rörelseresultat – Regulatory Technology

4 187

697

13 346

7 585

13 288

–3 474

–1 191

–10 045

–3 217

–2 880

–601

28

–1 714

–6

–342

Elimineringar *

–2 433

–338

–6 204

–4 490

–6 280

Rörelseresultat

–2 321

–804

–4 617

–128

3 786

Finansnetto
Resultat före skatt
%
EBIT – Etablerade Marknader
EBIT – Nya Marknader
EBIT – Regulatory Technology

–41

–475

–583

–1 081

–2 061

–2 362

–1 279

–5 200

–1 209

1 725

Jul-sep 2019 Jan-sep 2020 Jan-sep 2019

Helår 2019

Jul-sep 2020
13,8

2,0

11,2

6,1

7,2

–30,7

–25,6

–30,8

–27,4

–9,7

–103,1

13,5

–98,0

–1,9

–63,7

* Elimineringar avser moderbolag samt koncerneliminering.
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Not 6
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Transcendent Group är genom sin verksamhet exponerad för risker
och osäkerhetsfaktorer, där vissa ligger inom koncernens kontroll
och andra ligger utanför. Ledning och styrelsen utvärderar löpande
dessa risker för att aktivt kunna vidta relevanta åtgärder. Väsentliga
affärsrisker är bl.a. beroendet av kvalificerade medarbetare,
konjunkturens påverkan på efterfrågan, konkurrens och prispress
samt likviditetsrisk framförallt kopplat till koncernens tillväxt
strategi och etablering på nya marknader. Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i Transcendent Groups årsredo
visning för 2019 i avsnittet risk och riskhantering på sidan 40 samt
i not 23 på sidorna 73 och framåt.
Med Covid-19 pandemin finns behov av att uppdatera koncernens
riskbedömning. Det råder stor osäkerhet kring hur omfattande
pandemins påverkan kommer att bli på samhället i stort, samt dess
varaktighet. Det är därmed utmanande att bedöma effekterna på
Transcendent Groups resultat och ställning. Transcendent Group har
aktiverat ett åtgärdsprogram för att proaktivt adressera den ökade
osäkerheten till följd av Covid-19 genom att anpassa kostnadsnivån
till de nya affärsläget. Åtgärdsprogrammet väntas ge effekt successivt
och full effekt i slutet på Q2 2021. Koncernen fortsätter att följa
utvecklingen nogsamt där scenarioplanering uppdateras löpande för
att säkerställa den operativa och finansiella flexibiliteten.
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Not 7
Väsentliga händelser efter
tredje kvartalets utgång
• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

Not 8
Uppgifter om moderbolaget
Transcendent Group AB (publ.) är ett svenskregistrerat aktiebolag
med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Sveavägen 20.
Koncernredovisningen för år 2020 består av moderbolaget och
dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen.
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Styrelsens intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt
av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 18 november 2020

Håkan Berg
Styrelseordförande

Magnus Juvas
Styrelseledamot

Sigrun Hjelmqvist
Styrelseledamot

Ingrid Nordlund
Styrelseledamot

Lars O Andersson
Styrelseledamot

Martin Malm
VD
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Granskningsrapport

Till styrelsen i Transcendet Group AB (publ)
Org. nr 559005-1164
INLEDNING

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårs
informationen i sammandrag (delårsrapporten) för Transcendet
Group AB (publ) per den 30 september 2020 och den niomånaders
period som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkstäl
lande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera
denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisnings
lagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport
grundad på vår översiktliga granskning.

övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet
att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle
kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
SLUTSATS

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram
några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårs
rapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i
enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moder
bolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH
OMFATTNING

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International
Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning
av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand
till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisnings
frågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inrikt
ning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning
och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i
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KPMG AB
Mattias Johansson
Auktoriserad revisor
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Definitioner

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT

SOLIDITET

Ökning av totala intäkter i förhållande till föregående års totala
intäkter.

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
MEDELANTALET ANSTÄLLDA

EBITDA
(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization)

Genomsnittligt antal heltidsanställda under perioden. Både konsulter
och administrativ personal.

Resultat före skatt, finansiella poster och avskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar.

OMSÄTTNING PER MEDELANTALET ANSTÄLLDA

Nettoomsättning i förhållande till medelantal anställda.
EBITDA-MARGINAL

EBITDA i förhållande till totala intäkter.

EBITDA PER MEDELANTAL ANSTÄLLD

EBITDA i förhållande till medelantal anställda.
EBIT
(Earnings Before Interest, Taxes)

Resultat före skatt och finansiella poster.

EGET KAPITAL PER AKTIE

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med
utestående antal aktier vid periodens slut.

EBIT-MARGINAL

EBIT i förhållande till omsättningen.

RESULTAT PER AKTIE

EBT
(Earnings Before Taxes)

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare med avdrag
för periodens utdelning dividerat med genomsnittligt antal
utestående aktier.

Resultat före skatt.
Förklaringar till definitioner, se hemsida
VINSTMARGINAL

Periodens resultat i förhållande till totala intäkter.
VINSTTILLVÄXT

Ökning av periodens resultat i förhållande till föregående periods
resultat.

Övrig information

KONTAKTPERSONER

KALENDARIUM

Martin Malm, VD
E-postadress: Martin.Malm@transcendentgroup.com

Bokslutskommuniké januari-december 2020, 17 februari 2021
Delårsrapport januari-mars 2021, 18 maj 2021
Årsstämma 2021 hålls den 25 maj 2021 kl 17.00

Mattias Brodin, CFO
E-postadress: Mattias.Brodin@transcendentgroup.com

FINANSIELLA RAPPORTER

Finansiella rapporter kan beställas från transcendentgroup.com
Maila eventuella frågor till följande e-postadress;
info.ir@transcendentgroup.com

Denna information är sådan information som Transcendent Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl 08.00
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Adresser

HUVUDKONTOR

NORGE

Transcendent Group AB
CEO: Martin Malm

Transcendent Group Norge AS
CEO: Carsten Maartmann-Moe

Sveavägen 20
111 57 Stockholm
+46 8 611 67 40
info.se@transcendentgroup.se

Øvre Slottsgate 11
0157 Oslo
+47 22 41 04 00
info.no@transcendentgroup.com

BELGIEN

Transcendent Group Belgium SA
CEO: Nicolas Jongen
Bastion Tower
Place du Champ de Mars 5
1050 Brussels
+32 49 525 74 03
info.be@Transcendentgroup.com
DANMARK

Transcendent Group Danmark ApS
CEO: Heidi Gliese Hylleborg
Rentemestervej 56C
2400 København NV
+45 51 63 14 46
info.dk@transcendentgroup.com
FINLAND

Transcendent Group Finland Oy
CEO: Marko Ahola
Kampinkuja 2
00100 Helsinki
+358 50 388 3837
info.fi@transcendentgroup.com
LITAUEN

Transcendent Group Baltics UAB
CEO: Solveiga Acuviene
Lvovo str. 25
I South entrance, 6th floor
LT-09320 Vilnius
+370 610 33173
info.ba@Transcendentgroup.com

Edvard Griegsvei 3
5059 Bergen
Branch Manager: Kim Mathisen
+47 22 41 04 00
info.no@transcendentgroup.com
SVERIGE

Transcendent Group Stockholm AB
CEO: Martin Bohlin
Sveavägen 20
111 57 Stockholm
+46 8 611 67 40
info.se@transcendentgroup.se
Transcendent Group Väst AB
CEO: Martin Bohlin
Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö
Branch Manager: Niclas Hannerstig
+46 70 841 77 01
info.se@transcendentgroup.com
Trädgårdsgatan 3
411 08 Göteborg
Branch Manager: Anna Nielanger
+46 73 335 08 42
info.se@transcendentgroup.com
TYSKLAND

Transcendent Group Germany GmbH
CEO: Emanuel Gedeon
Am Polygon 2
55 120 Mainz
+49 3088 789 933
info.ge@transcendentgroup.com

NEDERLÄNDERNA

Transcendent Group Netherlands B.V.
CEO: Remon Houweling
Hollandse Hout 252
8244GK Lelystad
+ 31(0)6 2290 5599
info.nl@transcendentgroup.com
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