
P R E S S E M E L D I N G

Guard Systems AS (Guard) har i dag kjøpt 94,1 % av aksjene i ePocket Solutions AS (ePocket). 
Dette priser ePocket til nivå 74 millioner. Resterende aksjonærer i ePocket vil få tilbud om å 
selge / bli innløst på samme betingelser, så snart det er praktisk mulig. Transaksjonen gjennom-
føres dels ved bruk av Guard Systems’ kontantbeholdning, samt en kombinasjon av lån og en 
rettet emisjon mot dagens aksjonærer i Guard på i størrelsesorden 40 millioner. Oppkjøpet vil i 
praksis doble omsetningen til Guard Systems.

Guard Systems AS ble etablert i Norge i 1992. Selskapet er nå en ledende nordisk leverandør av 
tjenester for flåtestyring og posisjonering av mobile objekter samt gjenfinning. Guard Systems 
vil nå en omsetning på rundt 66 millioner og EBITDA i nivå 11 millioner for konsernet i 2013.  
Selskapet har 50 ansatte, og har datterselskaper i 9 europeiske land.

ePocket Solutions AS har i over 10 år markedsført og solgt egenutviklede standardiserte mobile 
software løsninger for installasjons- og serviceselskaper i Europa. ePocket har hovedkontor i 
Oslo og har heleide datterselskaper i Danmark, Sverige og Tyskland. Etter fusjonen med WPA 
mobile i 2011 har ePocket vært markedsleder i Norge og Danmark med produktene Handyman 
og WPA. Med sine omlag 70 ansatte har selskapet vist god utvikling og omsatte for 68,2  
millioner i 2012 og 63,5 millioner i 2011. EBITDA for ePocket i de respektive årene var  
henholdsvis 5,3 millioner og 0,7 millioner.

Guard og ePocket er i stor grad samlokalisert i deres hovedmarkeder. Guard vil ved oppkjøpet få 
tilgang til ePocket’s to produkter, Handyman og WPA. Til forskjell fra ePocket, som i hovedsak 
fokuserer på effektivisering av menneskelige ressurser, har Guard Systems til nå konsentrert 
seg om flåtestyring og oversikt over bedriftenes fysiske eiendeler. Selskapene har flere felles 
kunder.  Noen av Guard sine produkter er integrert i Handyman.  
Tilskuddene til produktporteføljen vil dermed bidra til at Guard og ePocket kan tilby kundene 
deres en fullstendig og integrert løsning for ressursoptimalsering av både fysiske og  
menneskelige resurser.

Overtagelse vil skje 7. januar 2014. Guard Systems største aksjonær, A/S Atlantis Vest, stiller 
garanti for at emisjonen blir fulltegnet på en kurs tilsvarende 2,25 NOK per aksje. Emisjonene er 
planlagt gjennomført i januar / februar 2014.
Atlantis Vest vil samtidig tilby de aksjonærene i Guard systems AS som ønsker det å selge sine 
aksjer til 2,25 NOK per stk. Dette er et frivillig tilbud.
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