
BØRSINTRODUKTION
PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET DENMARK

Bliv en del af Imperos rejse for at hjælpe flere virksomheder 
verden over med at blive mere compliant til gavn for alle

FINANCIAL AND CERTIFIED ADVISER
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Kære Investor,

Behovet for at skabe gennemsigtighed mellem mennesker, institutioner, og virksomheder 

er både universelt og imperativt for at forsikre, at vi kan stole på hinanden.

Virksomheder verden over står overfor voksende krav til, at man ikke blot overholder reglerne, 

men også har moralske værdier indlejret i hele organisationen. Begreberne compliance og 

risikohåndtering er blevet integrerede dele af de fleste organisationer og er essentielle for at 

hjælpe virksomheder mindske risici, svindel og finansielle tab – og ikke mindst undgå skade 

på virksomhedens omdømme.

Hos Impero styrker vi virksomheder i at blive mere compliant på en skalérbar, digital, intuitiv 

og, vigtigst af alt, nem måde. Med brugere i mere end 100 lande over hele verden, 

gør vores cloud-baserede løsning det muligt for organisationer verden over at digitalisere 

arbejdsprocesser og arbejde mere effektivt med compliance. 

Vi har nu sat et mål om at blive en markedsstandard for compliance management platforme og 

hjælpe endnu flere virksomheder med at blive compliant til alles fordel.

VI ER IMPERO.

Compliance. Simplified.
RIKKE STAMPE SKOV, CEO
IMPERO A/S
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Impero har altid haft ét klart mål: at hjælpe med 

at skabe et transparent og tillidsfuldt samfund. 

Impero tilstræber at skabe en verden bygget op 

omkring troværdighed og gennemsigtighed, hvor 

mennesker, virksomheder og institutioner kan 

stole på hinanden.

Gør tillid og transparens nemt og intuitivt

Impero har skabt en digital løsning, der 

grundlæggende faciliterer proaktive compliance 

processer og hjælper med at skabe stærke 

institutioner verden over – ligesom det udtrykkes 

i FN’s bæredygtighedsmål (”SDG”) nummer 16. 

Proaktiv compliance og risikohåndtering

DNA

Tillid og gennemsigtighed er kerneværdier hos Impero
I m p e r o s  D N A
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Attraktiv SaaS compliance management platform med +50% (CAGR)
årlige vækstrater, klar til at udvide den allerede imponerede kundebase

25+ passionerede ansatte

10

Lande hvori 
Impero har kunder²

94

Kunder
pr. datoen for 

Virksomhedsbeskrivelsen

… som allerede inkluderer kunder såsom:

H i g h l i g h t s

1) RegTech referer til Regulatory Technology, som betyder at bruge informationsteknologi til at forøge eller forbedre regulatoriske processer
2) Nuværende kunder i Danmark, Grønland, Island, Tyskland, Østrig, Schweiz, Finland, Luxembourg, Storbritannien og USA.
3) DACH referer til Tyskland, Østrig og Schweiz

SKALERBAR OG PÅVIST 
SAAS COMPLIANCE 
PLATFORM

§ Impero tilbyder en compliance management 
platform distribueret som Software-as-a-Service 
(SaaS), der gør det muligt for virksomheder at 
håndtere deres compliance på en nem måde 
gennem automatisering af risiko- og kontrol-
håndtering, dokumentation og rapportering.  

§ Impero er en RegTech¹ virksomhed, hvis marked 
drives af stor efterspørgsel fra virksomheder der 
ønsker automatiserede og digitale 
complianceløsninger, drevet af bl.a. lovgivnings-
ændringer, beskyttelse af omdømme, bedre 
kontrol af interne faktorer og stigende 
compliance efterspørgsel hos kunder og 
leverandører.  

§ Compliance er kommet for at blive – og 
vækste. Det globale GRC marked har en samlet 
værdi på over 200 mia. DKK. Impero sigter efter at 
adressere et marked med en estimeret værdi på 
6,3 mia. DKK, bestående af virksomheder med en 
omsætning over 1 mia. DKK i markeder med en 
betydelig compliance lovgivning. 

§ Med et stærkt ‘produkt-market-fit’ er Impero 
velpositioneret til at ekspandere i et attraktivt 
marked, med ambitionen om at blive en global 
markedsstandard.

2 IMPONERENDE KUNDEBASE 
MED FLERE BLUE-CHIP 
VIRKSOMHEDER1 SOLID BUSINESS CASE MED 

STÆRKE INTERNATIONALE 
RESULTATER

§ Impero repræsenterer en skalérbar og solid 
‘business case’ med en tilbagevendende 
omsætning (ARR) på 12,6 mio. DKK per december 
2020, ARR vækst på 68% i 2020, og som forventer 
~50% årlig ARR vækst frem mod 2023

§ Den skalerbare business case og stærke ‘product-
market-fit’ giver Impero de rette forudsætninger 
og god mulighed for at skalere internationalt 
(se mere information om nøgletal på næste side). 

§ Internationaliseringsstrategien er opbygget 
omkring en allerede påvist og effektiv 5-trins ’go-
to-market’ strategi, som allerede har bevist 
sit potentiale i DACH regionen³. 

§ Impero er drevet af en kompetent og professionel  
direktion, der er støttet af en erfaren og kvalificeret 
bestyrelse. Den nuværende ledelse vil være 
fundamental for global skalering. 

3

100+

Lande hvori Impero 
har brugere

Global kundebase klar på vækst…

§ Kundebasen, per datoen for virksomhedsbeskrivelsen 
(26. marts, 2021), består af 94 virksomheder, heriblandt 
en stor andel af store ‘blue-chip’ kunder

§ Impero har bl.a. 1/3 af OMX C25 virksomhederne i Danmark 
og 3 ud af 5 af de største virksomheder i Tyskland som 
kunder. I alt er 9 kunder Fortune2000 virksomheder.
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Forventet årlig ARR vækst på 50% 
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Tilbagebetalingstid i 
måneder per ny kunder

14%

Vækst i ARR hos 
eksisterende kunder 

(opsalg - ’uplift’)

4,4%¹

Brutto kunde-
afgangsrate

i 2020 (churn)

12,6

ARR december 2020
(mio. DKK)

68%

ARR vækst
i 2020

~50%

Forventet årlig ARR vækst 
i 2021-23

CAGR: 52% 

1) Beregnet som afgået ARR divideret med ARR ved årsskifte 2020
2) Beregnet som omkostninger associeret med erhvervelse af nye kunder i 2020, divideret med den gennemsnitlige bruttofortjeneste per kunde ganget med 12 

måneder. Tilbagebetalingstiden er <3 måneder når løn til salgspersoner er ekskluderet i tælleren.

60%
10%

30%

Kapitalforhøjelse til at facilitere vækst

4 0  m i o .  
D K K

60% Kommercielle aktiviteter
Accelerere alle salgskanaler i 

Nordvesteuropa

30% Produktudvikling
Forblive på forkant af udvikling 

og teknologiske fremskridt

10% Supporterende funktioner
Sikre, at alle supportfunktioner 

følger selskabets vækst

Høj skalerbarhed af platform og kapitalforhøjelse vil skabe grobund 
for høj vækst og styrke international rækkevidde
N ø g l e t a l

IPO omkostninger:
4M DKK
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bliver mere compliant på en effektiv og digital måde

E K S T E R N E  F A K T O R E R

I N T E R N E  F A K T O R E R

Udvikle og forstærke en digital 
agenda i organisationen

Skabe en compliance kultur i
hele organisationen

Strømline compliance arbejds-
processer og dokumentation

Overholde regler 
og lovgivningskrav

Mindske risiko for bøder og skade 
på virksomhedens omdømme

Tilslutte sig kunders og 
leverandørers efterspørgsel

for compliance

M a r k e d s t r e n d s

Efterspørgsel for simpel og intuitiv 
compliance management software =
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VOLKSWAGEN GROUP OM IMPERO

“Impero is a great match for Volkswagen's tax function. 

With our joint effort, Impero is being rolled out throughout the [Volkswagen] 
Group and its subsidiaries, supporting our ongoing work with tax compliance 
management. Impero is a flexible, adaptable, and efficient platform that with 
ease has been tailored to our needs”

- Petra Baumgarten,
Head of Tax Reporting & Tax Compliance, Volkswagen Group
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Adskillige salgskanaler skaber stærke forudsætninger for udnyttelse 
af det fulde markedspotentiale

Andel af ny ARR FY20

PARTNERE

Impero indgår partnerskaber med 
udvalgte revisionshuse – typisk Big4 
revisionshuse, som godkender og 
anbefaler platformen

Imperos partnerskaber med udvalgte 
revisionsselskaber giver Impero adgang 
til større virksomheder, samt giver en unik 
markedsadgang til nye markeder og en 
sjælden konkurrencefordel

Impero has allerede etableret 
partnerskaber med:

Direkte salgs inkluderer inbound
marketing, salg og opkøb af kunder fra 
andre compliance platforme

Den direkte salgskanal er vigtig for at 
opnå kunder fra et bredere segment af 
virksomheder og skabe bevidsthed om 
muligheden for opjustering hos allerede 
eksisterende kunder. Samtidig er det også 
vigtig for at skabe et større kendskab til 
Imperos brand i markedet

Impero har nu udarbejdet en klar 
salgsstrategi for at accelerere vækst 
hos både nye og eksisterende kunder

Customer Support teamet promoverer 
opsalg og engagerer kunder til at imple-
mentere platformen i flere af virksom-
hedens afdelinger og datterselskaber

Impero store potentiale i opsalg er en 
omkostningseffektiv salgskanal, da 
virksomhederne allerede er kunder. Med 
adskillige globale, blue-chip 
virksomheder som kunder, er der store 
muligheder for at udvikle og udvide 
disse kunders abonnementer til flere 
lande og funktioner verden over

Impero vil etablere lokale kontorer 
(‘hubs’) for at øge opsalg og styrke 
lokale kundeforhold, bl.a. ved at
levere support i lokale sprog

Adskillige salgskanaler vil skabe et stærkt fundament for fremtidig vækst 

50%
Andel af ny ARR FY20

25%
Andel af ny ARR FY20

25%

S a l g s k a n a l e r

DIREKTE SALG OPSALG
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I Effektiv og skalerbar ‘go-to-market’ strategi med stærke resultater
S t r a t e g i

FIND PARTNER(E) 
Første trin er at etablere partnerskaber med væsentlige 
revisionsselskaber. BIG4 selskaber er værdifulde med deres 
omfattende netværk og store, attraktive kundebaser

‘GO-TO-MARKET’ STRATEGI

Bevist go-to-market model er skabt til det internationale marked og kan potentielt blive realiseret overalt i verdenen

1/3 af alle OMX C25 virksomheder
9 Forbes2000 virksomheder

94 kunder
Kunder i 10 lande

BEVISE IMPERO BLANDT “LIGHTHOUSE” KUNDER
Opnå en solid markedsposition ved at tiltrække velkendte kunder til 
at validere Impero overfor både nye kunder samt nye partnere

OPSALG I EKSISTERENDE KUNDEBASE
Med nye kunder vil Impero fokusere på yderligere salg til 
eksisterende kunder og derved påvise softwarens opsalgspotentiale

VOKSE PARTNERKANALEN OG UDVIKLE DIREKTE SALG
I takt med at aftaler med velkendte kunder indgås og større markedsandel 
er opnås, vil Impero øge direkte salg for at supporte partnersalg og 
accelerere vækst

ETABLERE LOKALE KONTORER
Når en betydelig markedsandel er opnået, vil Impero oprette lokale 
‘hubs’ for at forbedre support, komme tættere på kunderne og 
styrke fremtidig ‘onboarding’ af nye kunder

PÅVIST CASE I DACH IMPERO GENERELT

16% ARR opjustering i FY20
hos eksisterende kundebase

14% ARR opsalg i FY20 i 
eksisterende kundebase. 

9% ARR opsalg
hos nye kunder i 2020

Hovedkontor i Danmark
1 lokal hub i Storbritannien 

og flere på vej

Igangværende proces med at 
etablere et hub i Tyskland

>160% vækst i FY20 i antallet af 
kunder (8 til 21 kunder)

>320% ARR-Vækst 
i total ARR Dec19-Dec20 
(811 tkr to 3,5 mio. DKK)

68% Vækst 
i total ARR Dec19-Dec20

(7,5 mio. til 12,6 mio. DKK )

Første partnerskab i 2018
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Øge fodfæste i Nordvesteuropa¹1

NØGLE MARKEDER FOR COMPLIANCE
Estimeret markedsværdi: 1.9 mia.² DKK

1

1) Nordvesteuropa referer til Danmark, Norge, Sverige, Island, Finland, 
Storbritannien, Irland, Belgien, Holland, Luxembourg, 

Nordfrankrig, Tyskland, Schweiz og Østrig.
2) Kilde: CapitalIQ.  Gennemsnitlig ARR for virksomheder med DKK +7.5B i 

omsætning er  estimeret til 400tkr DKK, og 150tkr DKK for virksomheder med 
omsætning mellem 1 mia. til 7.5 mia. DKK

3) Efterspørgslen for compliance er baseret på Corruption Perception Index (CPI), 
son scorer og rangerer lande (0-100) baseret på hvor korrupt et lands offentlige 
sektor er opfattet af eksperter og ledende erhvervsfolk. CPI er den mest brugte 

indikator for korruption i verden. 100 svarer til lav til ingen korruption

Impero har udvalgt et adresserbart
marked på 6.3mia¹ DKK baseret på 
virksomheder med en specifik størrelse (DKK 
1mia-7.5mia and >7.5mia) og efter graden af 
efterspørgsel for compliance³i det 
pågældende marked.

Begge faktorer er essentielle for 
virksomheders integration af compliance 
software.

Imperos adresserbare marked er hoved-
sageligt i Nordvesteuropa og udvalgte 
globale, udviklede lande med betydelig 
compliance lovgivning.

> Fortsætte og udvikle det tætte samarbejde med 
KPMG, for at udbygge det stærke fodfæste i DACH

> Forøg direkte salg og opsalg, for at nå ud til et 
bredere kundesegment og fortsætte det allerede 
voksende opsalg i DACH

> Udnytte skalerbarheden i platformen og 
Imperos forretningsmodel til at udvide til andre 
lande i Nordvesteuropa.

Impero vil fokusere på at vokse sin position i Nordvesteuropa…
T o d e l t  s t r a t e g i ;  V Æ K S T O G  E K S P A N S I O N
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Udvid partnerkanalen med nye 
partnerskaber i nye markeder2

NYE COMPLIANCE MARKEDER
Estimeret markedsværdi: 4.4mia.¹ DKK

2

2

> Udnytte den stærke position i Nordvesteuropa og 
udvide Impero platformen til andre compliance 
markeder globalt (fx. Canada, Japan, og Australien)

> Fortsætte med at finde gode partnerskaber i andre 
relevante markeder globalt, og anvende partnerkanalen 
som første skridt ind i disse nye markeder

> Ekspandér Impero til at blive en markedsstandard 
for compliance management platforme

…og herfra forsætte vækstrejsen til nye globale markeder
T o d e l t  s t r a t e g i ;  V Æ K S T  O G  E K S P A N S I O N

GRC markedet, som Impero opererer i, er et fragmenteret marked af 
både lokale og internationale spillere. De største markeder for GRC er 
de Nordvesteuropæiske lande og  samt andre globale markeder med 
stor efterspørgsel for compliance management løsninger (bl.a. USA, 
Canada, Japan og Australien).

De globale adresserbare markeder har en estimeret markedsværdi på 
4,4 mia. DKK ud af det fuldt adresserbare marked på 6,3 mia. DKK, 
hvilket viser et stort markedspotentiale og efterspørgsel for GRC 
løsninger også i andre markeder. Kort sagt, Compliance er kommet 
for at blive – og vil fortsat vokse i fremtiden.

1) Nordvesteuropa referer til Danmark, Norge, Sverige, Island, Finland, 
Storbritannien, Irland, Belgien, Holland, Luxembourg, 

Nordfrankrig, Tyskland, Schweiz og Østrig.
2) Kilde: CapitalIQ.  Gennemsnitlig ARR for virksomheder med DKK +7.5B i 

omsætning er  estimeret til 400tkr DKK, og 150tkr DKK for virksomheder med 
omsætning mellem 1 mia. til 7.5 mia. DKK

3) Efterspørgslen for compliance er baseret på Corruption Perception Index (CPI), 
sin scorer og rangerer lande (0-100) baseret på hvor korrupt et lands offentlige 
sektor er opfattet af eksperter og ledende erhvervsfolk. CPI er den mest brugte 

indikator for korruption i verden. 100 svarer til lav til ingen korruption



Invitation til køb af aktier 12

IM
PE

RO
 P

LA
TF

O
RM

EN Impero udbyder en skalerbar toolbox med fire overordnede funktionaliteter
der automatiserer og digitaliserer compliance processer…

VÆRDISKABELSE FOR KUNDEN

OVERBLIK
Fuldt overblik over 

compliance og risiko-
håndtering og reducere 
risici for interne fejl og 

embedsmisbrug

EFFEKTIVITET 
Strømlining og 

automatisering af risiko 
og compliance 

håndtering for at fremme 
effektiv compliance kultur

TRYGHED
Sikkerhed for at 

ledelsesrapportering er 
præcis og pålidelig og 

håndtering af risici sker 
korrekt og effektivt

ADOPTION
En simpel og intuitiv compliance 

platform, som er nem at 
implementere og skalere på tværs 

af hele organisationen

O v e r b l i k  a f  p l a t f o r m e n

Kunder kan kortlægge, vurdere og overvåge alle
former for risici (fra skat til finans, IT og GDPR, mv.)
og organisere kontroller i en samlet risikostruktur for
hele organisationen

RISK 
MANAGEMENT

Kunder kan opsætte og håndtere alle nødvendige
kontroller for at adressere de identificerede risici.
Kunder kan tildele forpligtigelser, opsætte KPI’er,
dokumentation og deadlines, og derved sikre, at alle
kontroller er udført korrekt og til tiden

KONTROL 
MANAGEMENT

Kunder kan dokumentere alle compliance
procedurer og dokumentere, at alle processer er
udført korrekt. Al dokumentation kan nemt spores,
da alt er lagret i én, sikker platform

DOKUMEN-
TATION

Med alle complianceprocesser samlet i én platform
har Imperos kunder altid adgang til pålidelig, korrekt
og opdateret data, til at kunne gennemføre den
nødvendige rapportering for hele organisationen

RAPPORTE-
RING

Garanti for, at alle processer 
og håndtering af data er 

beskyttet i overens-
stemmelse med gældende 

regler og lovgivning

IT SIKKERHED
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BRUGERVENLIG OG INTUITIV

DATAINTEGRITET OG HØJE SIKKERHEDSSTANDARDER

SKRÆDDERSYEDE FUNKTIONER OG FEATURES

IMPEROS PLATFORM ER BYGGET PÅ EN YDERST SKALERBAR SAAS FORRETNINGSMODEL

FOKUS PÅ SKAT OG FINANS – ER DOG ANVENDELIG TIL 
HÅNDTERING AF ALLE TYPER COMPLIANCE PROCESSER

GO-TO UDBYDER – PRODUKTSTRATEGI VIL SIKRE, AT
IMPERO FORBLIVER PÅ FORKANT AF TEKNOLOGISKE FREMSKRIDT

SAAS PLATFORM – DISTRIBUERET SOM EN ONE-TO-
MANY, CLOUD-BASERET SAAS PLATFORM

… og gør compliance simpelt og intuitivt
P l a t f o r m  h i g h l i g h t s
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Kompetent direktion med stor erfaring, fokuseret på 
at accelerere Imperos vækstrejse…
D i r e k t i o n

Rikke Stampe Skov, CEO
Rikke Skov har været Impero A/S’ administrerende direktør
siden juni 2018. Rikke har med sin omfattende erfaring,
været drivkraft bag Imperos vision og har været
imperativ i at sikre stærk og konsistent vækst. Forinden
hun sluttede sig til Impero, var hun i adskillige år partner i
PwC, som medformand for Risk Assurance Services service
linjen. Rikkes omfattende karriere inkluderer bl.a. også
ledende stillinger hos Maersk, ISS og Siemens.

Karsten Mayland, CCO
Karsten Mayland er salgsdirektør hos Impero A/S og er
samtidig landeansvarlig salgschef for UK Impero Ltd. Karsten
står i spidsen for Imperos globale vækst og ekspanderings-
strategier. Karsten har været fundamental for Imperos høje
vækstrater, tiltrækning af nye kunder og ekspansion til
nye, globale markeder. Før Karsten blev en del af Impero,
har han tilbragt mere end ti år som leder i både PwC og
Deloitte. Hans lange karriere inkluderer bl.a. kommercielle
positioner hos SAS Institute og Sybase.

Allan Lykke Christensen, CTO
Allan Lykke Christensen tilsluttede sig Impero som IT-
direktør i januar 2021. Allan er instrumental i vedvarende at
udvikle Impero platformen og sikre, at platformen lever op
til Imperos DNA; en intuitiv, simpel og effektiv compliance
management platform. Før Impero, var Allan CTO hos
Boyum IT Group og har flere års erfaring som Head of
Delivery & Optimization hos LEGO GROUP.

Jacob Engedal Sørensen, Stifter
Jacob Engedal Sørensen er medstifter af Impero sammen
med Morten Balle. Jacob opbyggede den grundlæggende
idé til en compliance management platform der
kombinerede digital automatisering af kontroller med
intuitive processer - ideen bag Impero. Jacob er i dag
involveret i Imperos ekspansion til nye markeder. Før
han stiftede Impero, var Jacob manager for Risk Assurance
Services hos PwC. Han har ligeledes arbejdet med
Enterprise Risk Services hos Deloitte.

Morten Balle, Stifter
Morten Balle er medstifter af Impero sammen med Jacob
Engedal Sørensen. Morten Balle har siden dannelsen af
Impero, været essentiel i produktudvikling og
innovation, og er med til at sikre, at Impero platformen
forbliver let at integrere og brugervenlig. Før Morten stiftede
Impero, arbejdede han med Enterprise Risk Services hos
Deloitte. Før dette, har han haft stillinger som IT Business
Consultant hos flere store danske organisationer.
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Jørgen Bardenfleth, Bestyrelsesformand
Jørgen Bardenfleth er bestyrelsesformand for Impero A/S.
Jørgen er serieinvestor og bestyrelsesmedlem i adskillige
organisationer der opererer i Tech, MedTech, science og
konsulentvirksomheder. Jørgens mangeårige erfaring
inden for teknologi- og i IT-sektoren inkluderer
ledelsesstillinger hos selskaber som Hewlett-Packard,
Intel og Microsoft. Han er desuden underviser på
Copenhagen Business School og Board Assure.

Sten Tore Davidsen, Næstformand
Sten Davidsen er bestyrelsesmedlem og næstformand for
Imperos A/S’ bestyrelse. Sten har en lang karriere i
ledelsesstillinger deriblandt CFO hos KMD A/S og CEO hos
KMD BPO A/S og COO hos Oticon A/S. Sten er et dedikeret
medlem af adskillige bestyrelser i både små og store danske
virksomheder. Hans brede industrierfaring dækker over
ledelse, finans, IT, jura, strategi og change management.

Martin Pronk, Bestyrelsesmedlem
Martin Pronk er bestyrelsesmedlem hos Impero A/S. Martin
har flere års erfaring og gennemgribende viden om start-
ups, med flere projekter i denne fase. Martin er nuværende
CTO og medstifter af Queue-It, hvilket er en stilling han har
haft i over ti år.

Jørn Grove, Bestyrelsesmedlem
Jørn Grove er bestyrelsesmedlem hos Impero A/S. Jørn er
serieinvestor og besidder bred erfaring fra diverse
industrier.

Carsten Gerner, Bestyrelsesmedlem
Carsten Gerner er bestyrelsesmedlem hos Impero A/S.
Carsten sidder i adskillige bestyrelser og har omfattende
erfaring fra revision og med risikohåndtering. Han har
været en central figur i danske Big4 revisionsselskaber
som tidligere Territory Senior Partner og CEO for PwC.
Carsten har flere imponerende resultater som
bestyrelsesmedlem i andre store danske virksomheder.

… med støtte fra en yderst kvalificeret  
og erfaren bestyrelse
B e s t y r e l s e n

Line Køhler Ljungdahl, Bestyrelsesmedlem
Line Køhler Ljungdal er bestyrelsesmedlem hos Impero A/S.
Line er juridisk direktør hos Bang & Olufsen A/S og
direktionsmedlem med ansvar for Global Legal, IP,
Commercial brand Protection, Enterprise Risk Management
og Insurance.
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Udvalgte risikofaktorer
For en mere omfattende oversigt og gennemgang af risikofaktorer henvises der til virksomhedsbeskrivelsen

BRANCHERISIKO

• GRC markedet er karakteriseret ved adskillige 
aktører af enterpriseløsninger, GRC-platforme, og 
single-point løsninger, der konkurrerer i high-, mid-, 
og low-end markeder. 

• Nuværende aktører i markedet inkluderer; globale 
enterpriseudbydere med stor markedsrækkevidde, 
lokale virksomheder, Big4 selskabers interne 
løsninger, og et segment af generiske IT værktøjer. 

• Der er en risiko for, at store globale software-
udbydere vil tilslutte sig markedet og øge 
konkurrencen. 

• Markedet vil muligvis ikke udvikle sig som estimeret. 
I tilfælde af negativ markedsudvikling kan det 
medføre materielle negative virkninger på Imperos 
indtjening, virksomhed og finansielle tilstand.

• Der er en risiko for, at ændringer i internationale 
regulativer kan påføre restriktioner på Imperos evne 
til at udbyde dets ydelser, hvilket vil kunne have en 
negativ effekt på virksomheden, dens indtjening 
og finansielle tilstand.

• Der er risiko for, at databrud og uautoriserede 
adgang fra cyber-angreb i  relation til håndtering og 
fastholdelse af data og dokumenter fra kunden. For 
at reducere risikoen, har Impero integreret Microsoft 
Azure. Impero modtager årlige tredjeparts IT-
security vurderinger, og udsender IT 
forsikringsrapport, der dækker udvalgte høj-risiko 
kontrol aktiviteter. 

• Hvis selskabet ikke håndterer personlig data på en 
måde der stemmer overens med gældende regler, 
anvendelse eller fortolkning relateret til 
håndteringen af personlig data, inklusiv GDPR, kan 
det have negativ indflydelse på virksomhedens 
indtjening med potentielle forøgede omkostninger 
og bøder, såvel som skade på omdømme. 

VIRKSOMHEDSRISIKO

• I relation til varemærket, så holder et britisk 
registreret selskab på nuværende tidspunkt et 
registreret varemærke for ordmærket ”Impero” i 
Europa, Storbritannien, og i USA for varemærke 
klasserne 9 (Computer software, computer software 
programmer, uddannelses software) og 42 
(Computer software design, computer software 
development). Der er en risiko for, at virksomheden 
ikke vil være i stand til at registrere sit varemærke. I 
dette tilfælde, har Impero arrangeret en plan for at 
ændre sit navn. Imidlertid vil Impero fokusere på at 
opnå en aftale om sameksistens, det er dog ikke 
sikkert om en sådan aftale kan indgås.

• Der er en risiko for, at Impero ikke er i stand til at 
tiltrække de rette ansatte i et tempo der tilpasser sig 
væksten og internationaliseringsstrategien, hvilket 
kan have negativ effekt på Imperos 
internationaliseringsplaner. 

• Imperos vækstrejse kræver adgang til kapital. 
Kapitalforhøjelsen fra dette udbud forventes at 
sikre nødvendig likviditet til at gennemføre Imperos 
vækststrategi.

• Impero forventer ikke at være i stand til at opnå 
positiv EBITDA før 2024, hvilket kan føre til en 
situation hvor yderligere kapital er nødvendig til at 
finansiere virksomhedens fortsatte vækst. 
Virksomheden forventer, at kapitalforhøjelsen 
fra udbuddet har en varighed på to år fra 
udbudstidspunktet.

FINANSIEL RISIKO

• Der er en risiko for, at efter udbuddet kan 
markedsprisen af aktierne falde som et resultat  af 
salg af aktier i markedet eller opfattelse af at 
sådanne salg kan forekomme.

• Der kan forekomme fluktueringer i markedsprisen af 
aktierne. 

• Udbudsaktierne er anvendt til adgang til handel på 
Nasdaq First North Growth Market Denmark. At 
investere i en virksomhed børsnoteret på Nasdaq 
First North Growth Market kan potentielt være mere 
risikofyldt end at investere i en virksomhed 
børsnoteret på det regulerede hovedmarked, og 
investorer risikerer at miste dele af eller hele deres 
investering. 

• I forbindelse med udbuddet, har alle eksisterende 
aktionærer af eksisterende aktier før udbuddet 
indgået lock-up aftaler, der forpligter eksisterende 
aktionærer til ikke at sælge, tilbyde til salg, indgå 
hvilken som helst aftale med hensyn af salg, pant,  
eller indgå nogen form for direkte eller indirekte 
overførelse af de eksisterende aktier eller stemmeret 
i Impero uden samtykke af Grant Thornton, 
fungerende som Certified Adviser for virksomheden. 

• Lock-up forpligtigelsen gælder ikke for aktier 
erhvervet i forbindelse med udbuddet, inklusiv aktier 
erhvervet under fortegningsperioden eller senere. 

• Per datoen for virksomhedsbeskrivelsen, men 
forudgående for udbuddet, er virksomheden direkte 
ejet af 5 storaktionærer. Disse kan have evnen til at 
påvirke fremtidige ledelse af Impero. 
Storaktionærers interesse kan afvige betydeligt fra 
interessen af minoritetsaktionærer. 

• Virksomheden kan beslutte at udstede yderligere 
aktiekapital, hvilket kan resultere i udvanding af 
aktierne, i bestræbelsen for at opnå fremtidig vækst.

RISIKO RELATERET TIL 
UDBUDDET OG AKTIERNE
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Børs Nasdaq First North Growth Market Denmark 

Udbudspris DKK 9,7 per aktie

Minimumstegning 3.880 DKK (400 aktier)

Størrelse af udbuddet 40 mio. DKK

Eksisterende aktier 14,025,190

Udbudsaktier 4,123,711

Samlet antal aktier efter udbuddet 18,148,901

Fortegningsbeløb 23,93 mio. DKK

Midlertidig ISIN DK0061536745

Permanent ISIN DK0061536828

DETALJER OM UDBUDDET

BAGGRUND OG ALLOKERING AF PROVENU

TEGNING AF AKTIER

Tegningsperioden begynder 26. marts, 2021, CET 9:00

Tegningsperioden slutter 13. april, 2021, CET 23:59

Resultatet af udbuddet offentliggøres 15. april, 2021

Afvikling af aktier 19. april, 2021

Forventet første handelsdag 22. april, 2021

TIDSPLAN FOR UBDUDDET

Investorer skal tegne for minimum 3.880 DKK, svarende til 400 aktier. Tegningsblanketter til at tegne
aktier i udbuddet gøres ved at indsende tegningsblanketten til investorens egen kontoførende bank i
udbudsperioden eller gennem investorens egen online bank i udbudsperioden. Tegningsblanketten er
vedlagt på virksomhedens hjemmeside www.Impero.com/investors og tilgængelig i
virksomhedsbeskrivelsen, som også er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside.
Tegningsblanketter er bindende og kan ikke blive ændret eller annulleret. For at tegninger bliver
accepteret, skal fortegningsblanketten indsendes til investorens kontoførende bank i fuldendt og
udført tilstand i tids nok til at tillade investorens egen kontoførende bank at behandle og fremsende
tegningsblanketten for at sikre, at den er i beholdning hos Nordea Danmark filial af Nordea Bank Abp,
Finland, senest kl. 23:59 Central European Time d. 13 april, 2021. Personer som er kontokunde hos
Nordnet AB kan ansøge for køb af aktier gennem Nordnets Online Service.

Tegn aktier gennem Nordnet: https://www.nordnet.dk/dk/kampagner/impero

Information om udbuddet

Impero A/S ønsker at børsnoteres på Nasdaq First North Growth Market for at rejse kapital til at
accelerere virksomhedens internationale vækstrejse. Med et stærkt ‘product-market-fit’, påvist
internationaliseringsstrategi og en kompetent organisation indstillet på vækst, er Impero klar til at
skalere og kapitalisere på den voksende internationale efterspørgsel for brugervenlige compliance
management platforme. Impero forventer at rejse DKK 40mio i bruttoprovenu fra børsintroduktionen,
som vil blive investeret i 3 hovedområder: Kommercielle aktiviteter (~60%), produkt udvikling (~40%) og
support funktioner (~10%).

Investor Antal aktier Fortegningsbeløb

BankInvest1 1.443.298 14.000.000

Fundamental Invest2 670.102 6.500.000

Kolind A/S 103.092 1.000.000

Jørgen Bardenfleth 77.319 750.000

JG Invest & Consult ApS 51.546 500.000

Rikke Birgitte Skov 41.237 400.000

Allan Lykke Christensen 20.618 200.000

Jacob Engedal Sørensen 10.309 100.000

Locasochka ApS 10.309 100.000

Line Køhler Ljungdahl 10.000 97.000
Morten Balle 5.154 50.000
Oliver Hoog 5.100 49.470
Jesper Møller Hansen 5.100 49.470
Thomas Norsted 5.100 49.470
Serhii Potapov 5.100 49.470
Pernille Mikkelsen 2.061 19.992
Trine Jin Duvander 1.550 15.035
Total 2.466.995 23.929.907

FORTEGNERE

Antallet af aktier er afrundet med nærmeste antal aktier baseret på tegningsbeløbet tegnet af investoren

1) BankInvest holder aktier gennem Small Cap Danske Aktier KL, Kapitalforeningen BankInvest Select
2) Fundamental Invest holder aktier gennem Fundamental Invest Stock Pick, Fundamental Invest Stock Pick II akkumulerende, og 
Fundamental Fondsmæglerselskab A/S
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This document has been compiled by Impero A/S (the “Company”) solely for information purposes and has not been independently verified and no representation or warranty,
express or implied, is made or given by or on behalf of the Company. The information contained in this document does not purport to be comprehensive nor does it constitute a
prospectus, Company Description or other offering document. Any decision to acquire or subscribe for shares in the Company shall only be made on the basis of the Company
description published on March 26, 2021 in connection with the offering and application for admittance to trading on Nasdaq First North Growth Market incl. any changes and
related supplementary information. This document and the contents of it do not, and are not intended to, constitute an offer for sale or an invitation to treat offers to purchase
shares or other financial instruments of the Company. Certain statements in this document constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements
(other than statements of historical fact) relating to future events and the Company’s anticipated or planned financial and operational performance. The words “targets”,
“believes”, “expects”, “aims”, “intends”, “plans”, “seeks”, “will”, “may”, “might”, “anticipates”, “would”, “could”, “should”, “continues”, “estimates” or similar expression or the
negative forms hereof, identify certain of these forward-looking statements. Other forward-looking statements can be identified in the context in which the statements are
made. The Company has based these forward-looking statements on its current views with respect to future events and financial performance. By their nature, forwards-looking
statements are based on certain assumptions and projections on future events and financial performance which involve a number of risks and uncertainties that could cause
actual results or events to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements. These risks, uncertainties and assumptions could adversely
affect the outcome and financial consequences of the plans and events described herein. Actual results are likely to differ from those set forth in the forward-looking
statements. Any forward-looking statements speak only as the date of this document and neither the Company nor any of its respective affiliates, directors,, officers, employees,
advisors, or any other person is under any obligation to update to revise any forwards-looking statements, whether as a result of new information, future event or otherwise.
You should not and may rely on these forward-looking statements.


