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 A digital fingerprint with a human touch



Tiden er kommet til den 

digitale ansættelse
Hvert minut året rundt søger virksomheder og organisationer 
efter medarbejdere til ansættelse. Metoden, der anvendes, er ty-
pisk den samme, og er baseret på en skriftlig ansøgning, et CV, 
en udvælgelse af ansøgerne samt jobsamtaler – og det på trods 
af, at metoden stort set ikke er udviklet siden industrialiseringen 
i 1860’erne og derfor – selvfølgelig – ikke længere er tidssvarende. 
Derfor bruger virksomheder og organisationer unødig meget tid 
på ansøgningsprocesserne og løber dertil en signifikant risiko for 
fejlansættelse samtidig med, at der er stor sandsynlighed for, at 
de helt rette kandidater ikke søger stillingerne. De problemstillin-
ger løser Speedrecruiters’ IT-baserede search- og rekrutterings-
løsninger.

Den bedste rekrutteringsproces
Mange års erfaring som rekrutteringskonsulenter har vist os i 
Speedrecruiters, at både manuelle og automatiserede processer 
dels er ineffektive og dels ikke altid skaber en optimal oplevel-
se for hverken den ansættende virksomhed eller for kandidaten. 
Vi udviklede derfor et IT-system, der bl.a. via digitalisering og en 
ny search- og rekrutteringsproces kunne imødegå de problemer. 
Med anvendelse af systemet blev Speedrecruiters i 2018 kåret til 
landets bedste rekrutteringsbureau af Supana.

Oprindeligt anvendte vi kun selv det egenudviklede IT-system til 
search- og rekrutteringsopgaver for virksomhedskunder, men i 2018 
besluttede vi os for at udbyde systemet som en abonnementsløs-

ning (SaaS) til markedet og dermed give virksomhederne mulighed 
for selv at øge både effektiviteten og kvaliteten i rekrutteringspro-
cessen samt, lige så vigtigt, at højne kandidattilfredsheden. 

Verdens første certificering af CV’er
Væsentlige problemer i forbindelse med search og rekruttering 
består i, at ansøgninger og CV’er typisk ikke er udformet ensartet 
samt, at indholdet af dem ikke er valideret. I Speedrecruiters har 
vi udviklet et patentanmeldt koncept, CVcert, der som det første 
i verden giver mulighed for at lave et digitalt valideret og certifi-
ceret CV. 

Accelereret vækstrejse
Vores eksisterende kunder har efterspurgt Speedre-
cruiters’ løsninger i deres udenlandske virksom-
heder. Derfor tager vores udenlandske vækst 
udgangspunkt i vores kunder på vejen mod 
en regional og siden global tilstedeværelse. 
Med provenuet fra udbuddet og support fra 
vores nye aktionærer accelererer vi nu vores 
mission og vækstrejse – både organisk og 
potentielt via opkøb. 

Jeg byder alle nye aktionærer velkommen.
Michael Lunderskov, CEO
The Speedrecruiters Company A/S



Der er flere udfordringer ved 
den traditionelle ansættelsesproces
 

 En virksomhed benytter i 
gennemsnit 40 timer på at 
gennemlæse ansøgninger 
og CV’er i en 
ansættelsesproces.

 Det kan være svært at over-
holde og automatisere 
GDPR-lovgivningen.

 Validering af kandidaternes 
oplysninger er vanskelig og 
sker ofte (for) sent i proces-
sen – eller slet ikke.

 Meget tid spildes på kan-
didater, der er gode til at 
præsentere sig selv, men 
som mangler kompetencer 
og kvalifikationer.

 Mangelfulde skriftlige 
færdigheder kan afholde 
potentielt gode kandidater 
fra at ansøge et job.

	Kandidater i fast job søger 
ofte ikke pga. tidsforbruget 
(typisk 2 timer) til udarbej-
delse af ansøgning og CV.

Virksomheder oplever, at den traditionelle ansættelsesproces er tids- og 
ressourcekrævende, samt at den kan resultere i dyre fejlansættelser

 Kandidater vurderes og 
selekteres ofte ud fra sub-
jektive kriterier (bias); den 
bedst egnede kandidat får 
derfor ikke nødvendigvis 
jobbet, og måske ansættes 
en kandidat, der er min-
dre egnet. Der er derfor 
en umiddelbar risiko for 
fejlansættelse, hvilket kan 
være en stor omkostning for 
virksomheden.

 Udvælgelse af kandidater 
sker på basis af overordnede 
eller få faktorer, da ansøg-
ningerne typisk ikke er 
udformet ens.

Langsommelig proces Biased selektering Sen validering Manglende ansøgere



Speedrecruiters’ løsninger består af SpeedSelectors og 
SpeedDigiTalent, som begge er cloud-baserede digitale 
SaaS-løsninger, der benyttes til at løse search- og rekrut-
teringsopgaver. Speedrecruiters’ software har siden lance-
ring i 2012 været anvendt af mere end 300 virksomheder, 
der samlet har rekrutteret til næsten 2.000 jobs fra flere 
end 90.000 kandidater.

SpeedSelectors og SpeedDigiTalent
I Speedrecruiters’ løsninger møder kandidaterne et ”virtuelt 
interview” bestående af en række spørgsmål og opgaver, som 
besvares med f.eks. afkrydsning, angivelse af tal eller korte be-
svarelser. Spørgsmål m.v. er bestemt af virksomheden og re-
flekterer de spørgsmål, der typisk vil blive stillet til ansættelses-
samtalen. Hver besvarelse er på forhånd tildelt points baseret 
på den væsentlighed, som virksomheden har bestemt. 

Speedrecruiters’ system rangerer kandidaterne baseret på 
de points, de enkelte kandidater har opnået fra det virtuelle 
interview. Som resultat får virksomheden en liste med kan-
didater, som matcher stillingsopslaget bedst. Derved kan 
virksomheden koncentrere sig om de bedst egnede kandi-
dater og nedbringe risikoen for fejlansættelse.

Set fra kandidatens side er kravet om en tidskrævende skriftlig 
ansøgning afløst af et virtuelt interview, og kandidaten vurde-

Løsningen er digital
Speedrecruiters’ løsninger hjælper virksomheder med at løse deres search og rekruttering ved bl.a. at 
vurdere og validere kandidaternes kvalifikationer og kompetencer op mod jobbets idealprofil

CVcert
Løsningen CVcert certificerer en kandidats CV baseret på verifice-
ret indhold. Certificeringen foregår ved, at en tredjemand verifi-
cerer data fremsendt af kandidaten, hvorefter en algoritme klas-
sificerer udsagnene for til sidst at udstede en certificering på det 
pågældende CV. Derved er det muligt for virksomheder at efter-
prøve data i CV’er på forhånd, hvilket yderligere vil mindske risiko-
en for fejlansættelser. CVcert er pantetanmeldt. 

Kilde: Selskabet

res objektivt via en standardiseret og sam-
menlignelig metode.

Speedrecruiters’ system hjælper således 
virksomheder med, at:
 løse search- og rekrutteringsopgaver 

homogent og bias-frit (objektivt)
 minimere risikoen for fejlansættelser
 styrke sin ”arbejdsgiver-branding” 

som følge af færre fejlansættelser og 
derved længere ansættelseslivscyklus

 reducere omkostninger og øge ef-
fektivitet samt bundlinje, da fejlmar-
ginen minimeres

 være compliant med GDPR-lovgiv-
ningen



Virksomhedskunder fra 
 20 til 150+ ansatte
Speedrecruiters’ kunder er virksomheder, som f.eks. Semler Gruppen, Smoke-It, Moodagent 
og Swatch Group

Speedrecruiters primære kundesegment er virksomheder med 
minimum tre, men ofte væsentlig flere ansættelser årligt. Det er 
typisk virksomheder med 20-150 ansatte, som er kendetegnet 
ved enten ikke at have en HR-afdeling, eller at afdelingen består 
af én person. Det betyder, at kravet om en effektiv og digital løs-
ning efterspørges. 

Det sekundære segment består af virksomheder med 150+ ansat-
te, der aktivt arbejder med kvaliteten af deres search- og rekrut-
teringsproces og ikke mindst kandidatoplevelsen, og som derfor 
typisk håndterer store mængder af ansøgninger. Alle kunder er 
p.t. baseret i Danmark.

”Vi valgte SpeedSelectors’ 
SaaS-pakken, da vi kunne se en stor 

tidsbesparelse i løsningen. Det er 
nu nemmere at udvælge de rigtige 
kandidater, dem som vi ønsker at 
kalde til samtale. Vi får også posi-

tive tilbagemeldinger fra kandida-
terne, der godt kan lide, at de skulle 
svare på et virtuelt interview og ikke 
skrive den sædvanlige ansøgning”

Aage Buch Christiansen, HR Partner, 
Billund Aquaculture

 

”Vi får flere ansøgere”, ”lederne er 
positivt stemte, fordi de får en kan-

didat, de måske ikke tidligere ville få 
fat i”, ”stor fleksibilitet ved brugen”, 
”vi kan stille spørgsmål tidligere i 
processen”, ”vi oplever samlet set 

sparet tid i organisationen”

Dennis Rasmussen, HR Partner og 
Ane Borup, Rekrutteringskonsu-

lent, Semler Gruppen 

"Speedrecruiters’ platform er enkel 
og fleksibel, og der mulighed for 

at lave en sortering af kandidater 
med tests og spørgsmål. De gav os 
et godt overblik vha. pointgivning 

fra spørgeskemaet, så man hurtigt 
kunne vælge egnede kandidater. 

Der var en klar tidsbesparelse i pro-
cessen, og jeg vil estimere at vi har 
brugt omkring 30% mindre tid, end 

ved normal rekruttering” 

Dennis Karstensen, Adm. Direktør, 
BEVOLA A/S

 



DKK 5 mia. stort marked
 – alene i Danmark
 
Det relevante marked for Speedrecruiters estimeres til at være DKK 5 mia. baseret på, at 600.000 personer i 
Danmark skifter job årligt, og heraf er Speedrecruiters’ services relevant for ca. 20%.

Kilder: 1) Danmarks statistik, 2) DA. 3) Konsulenthuset Ballisager

* De 600.000 individer er estimeret til at være 400.000 funktionærer samt 200.000 håndværkere

** Europæiske tal beregnet ud fra den danske model 

B2B marked – Danmark og Europa

Årligt
jobskifte

600.000
individer

skifter job

DKK
25 mia.

DKK
5 mia.

Samlet 
marked

Relevant
marked

Gennemsnitlig skifter to individer 
pr. virksomhed job årligt baseret 
på 300K aktive danske selskaber

Det europæiske 
marked** er estimeret 
ud fra samme meto-

dik, hvor det relevante 
marked udgør
DKK 100 mia.

600K* individer af tDKK 40 (mdr. gnsn. 
funktionær- og håndværkerløn). Her    
tillægges DKK 1 mia., da afregningen i 
markedet overfor kunden er noget højere

Det skønnes, at der til min. 20% invol-
veres ekstern konsulentservice/ 
software, hvorfor det relevante marked 
anslås til DKK 5 mia.



Fra Danmark til Europa
I år etableres Speedrecruiters i Sverige med udgangspunkt i 
de eksisterende kunders svenske virksomheder. Herefter er det 
planen, at Speedrecruiters starter op i Tyskland i 2022, etablerer 
sig i Polen i 2023, og åbner i Spanien i 2024. Den væsentligste 
del af provenuet fra optagelsen til handel på Nasdaq First North 
Growth Market Denmark skal derfor anvendes til salgs- og mar-
kedsføringsaktiviteter.

Ny strategi – 
forretningsmodel 

100% SaaS-baseret

Udvikling af CVcert 
(patent pending)

Opstart i Nordtyskland, 
samt klargørelse til det 

polske marked

Øget fokus på 
abonnementssalg på 
det danske marked 

samt opstart i Sverige

Lancering af CVcert

Ekspansion i 
Nordtyskland

Opstart i Polen 
Klargørelse til det 
spanske marked

Opstart i Spanien og 
forsat roll-out i Europa

2020 2021 2022 2023 2024

65%

10%

10%

15%

Salgs- og markedsføringsaktiviteter

Udbygning af organisationen

Softwareudvikling

Administration

Anvendelse af provenu



Nye kunder
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Med udgangspunkt i de eksisterende 48 kunder, heraf 27 Speed-
Selectors kunder og 21 SpeedDigiTalent kunder, er det forvent-
ningen, at antallet af virksomhedskunder øges til ca. 400 kunder 
i 2022 (ca. 150 SpeedSelectors og ca. 250 SpeedDigiTalent) vok-
sende til 800 i 2023 (ca. 300 SpeedSelectors og ca. 500 Speed-

DigiTalent), bl.a. baseret på at 80% af kunderne gentegner deres 
abonnement. 

CVcert, der lanceres i 2021, forventes at generere 100 abonnementer 
pr. måned i år, voksende til 300 nye abonnenter pr. måned i 2023. 

Kundevæksten er i fokus

Fornyelse

Udvikling i antal kunder fordelt på nye kunder og fornyelser



Speedrecruiters’ forretningsmodel er baseret på abonnementsbaserede 
licensløsninger, som bliver tegnet helårligt, hvorfor indtægten er årligt 
tilbagevendende. Rekrutteringssystemet kommer i to versioner: Speed-
Selectors og SpeedDigiTalent, hvor SpeedDigiTalent er en billigere udga-
ve med lavere funktionali tet. Den årlige abonnementspris starter på ca. 
DKK 2.500 for SpeedDigiTalent og ca. DKK 35.000 for SpeedSelectors. I 
2021 lanceres CVcert til en årlig abonnementspris på ca. DKK 200.

I 2019 ændrede Speedrecruiters strategi fra at være en konsulentdreven 
forretning til at være en datadrevet, SaaS-baseret virksomhed. Den sam-
lede omsætning faldt fra 2019 til 2020 som følge af overgangen til salg af 
abonnementsløsninger, hvor indtjening skabes over en længere periode. 

I 2020 udgjorde licensbetalinger 63% af den samlede nettoomsæt-
ning på DKK 2,1 mio., hvilket er en stigning på over 100% i forhold til 
2019, hvor de samlede licensbetalinger udgjorde 31%. Omsætningen 
ventes at vokse til DKK 3,7 mio. i 2021 og yderligere til hhv. ca. DKK 10 
mio. i 2022 og ca. DKK 21 mio. i 2023.

Driftsindtjeningen (EBITDA) var i 2020 belastet af COVID-19 samt påvirket 
af skiftet til SaaS-forretningsmodellen, som resulterede i et fald i bruttofor-
tjenesten. Derudover lagde de øgede personaleomkostninger til eksekve-
ring af den nye strategi også et naturligt pres på driftsindtjeningen.

I 2024 forventes tilbagevenden til en positiv driftsindtjening.

En skalerbar og SaaS-baseret 
forretningsmodel
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Speedrecruiters har en abonnementsbaseret forretningsmo-
del gearet til international vækst

Udvikling i omsætning 2017-2023 (DKK mio.)

Udvikling i EBITDA 2019 – 2024E (DKK mio.)

Konsulentydelser

SpeedSelectors
(Licensbetaling)

SpeedDigiTalent
(Licensbetaling)

EBITDA

CVcert

EBITDA %

Procentmæssig licens-
betaling af omsætning

Kilde: Selskabet



ARR er et centralt begreb for abonnementsbaserede licensløsninger, 
der angiver værdien af den samlede abonnementsportefølje på et gi-
vent tidspunkt. Speedrecruiters’ ARR indeholder som vist ”Kontraktu-
elt” (gældende abonnementer), ”Forventet fornyelse” (abonnemen-
ter som forventes fornyet – det forventes, at 80% af abonnementerne 
fornyes) og ”Forventet nysalg” (nytegnede abonnementer).
 
For SaaS-løsningen SpeedSelectors udgjorde ARR ved udgangen af 

2020 tDKK 775. I 1. kvartal af 2021 steg den med 36% til tDKK 1.055, og 
ultimo 2. kvartal var ARR steget til tDKK 1.225 svarende til en stigning 
på 16% i forhold til kvartalet før.

De budgetterede fald i ”Kontraktuelt” i fremtidige kvartaler skyldes, 
at årsabonnementer udløber efter ét år, hvorved deres kategorisering 
ændres til ”Forventet fornyelse” med 80% værdi for at justere for evt. 
budgetteret frafald/opsigelse på 20%.

Udvikling i Annual Recurring
Revenue (ARR)
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Annual Recurring Revenue Annual Recurring Revenue     

Kontraktuelt KontraktueltForventet 
fornyelse

Forventet 
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Udvikling i Annual Recurring
Revenue (ARR)

direktion og bestyrelse
Michael Lunderskov 
CEO
Michael Lunderskov har stor erfaring inden for strate-
gisk planlægning, konceptudvikling, salg og marke-
ting i såvel danske som internationale virksomheder. 
Michael er uddannet cand.merc. fra CBS og har i 
mange år arbejdet med strategisk planlægning, salg og 
marketing samt filmproduktion. Michael har bl.a. været 
ansvarlig for Dun & Bradstreet’s marketing services 
projekter om anvendelse af Big Data/Meta Data. Erfa-
ringerne bl.a. herfra har dannet basis for konceptet bag 
Speedrecruiters.

Jesper Eigen Møller, 
Bestyrelsesformand 
Jesper Eigen Møller er og 
har været bestyrelsesmed-
lem i en lang række besty-
relser. Er i dag bl.a. næstfor-
mand i Brøndbyernes I.F. 
Fodbold A/S, næstformand 
i Industriens Fond og be-
styrelsesmedlem i Konsoli-
dator A/S.

Povl-André Bendz,
Bestyrelsesmedlem 
Povl-André Bang Bendz 
har en lang kommerciel og 
finansiel ledelseserfaring. 
Bestrider flere bestyrel-
sesposter herunder for-
mandskab for Audientes og 
2cureX, optaget på Nasdaq 
First North Growth Market i 
hhv. Danmark og Sverige.

Charlotte Ersbøll,
Bestyrelsesmedlem 
Charlotte Ersbøll Christof-
fersen er en international 
corporate executive med 
speciale i corporate branding 
og bære-dygtighed. Har været 
senior advisor for United Na-
tions Global Compact, er for-
mand for External Sustainable 
Advisory Board, UCB, Belgium 
samt medlem af Forum for 
the Future.

Jens Poul Madsen, 
Bestyrelsesmedlem 
Jens Poul har stor ledelses-
mæssig erfaring fra inter-
nationale direktionsposter 
fra bl.a. Falck og DHL. Hans 
speciale er indenfor kri-
seledelse og -beredskab, 
logistik samt forandringsle-
delse. Han er også bestyrel-
sesmedlem i Bluetown A/S.

Hans Christian Nielsen, 
Bestyrelsesmedlem 
Hans Christian Nielsen har 
været administrerende direk-
tør og ejer i DKI Plast A/S i en 
årrække. Nu hjælper og inve-
sterer han i mindre og større 
start-ups og er bl.a. bestyrel-
sesformand i Selfcast

Christian Raith 
COO
Christian Raith har erfaring inden for organisationsudvik-
ling, optimering af processer til softwareudvikling samt 
ledelse på forskellige niveauer i internationale virksomhe-
der. Christian er uddannet cand.scient.oecon fra Køben-
havns Universitet og har tidligere været ansat hhv. 12 år i 
SimCorp og 10 år i Nordea i forskellige ledelsespositioner. 

Erfaren



Udbuddet består af aktier til kurs DKK 16,00 for i alt DKK 26,5 mio. 
Tegningsperioden er 20. september til og med 1. oktober 2021.
Udbuddet består af nye aktier og eksisterende aktier, der sælges 
af to eksisterende investorer. Speedrecruiters opnår ved salg af nye 
aktier et bruttoprovenu er DKK 25,0 mio. i forbindelse med opta-
gelsen til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Tildeling af aktier
Hvis det samlede antal aktier, der er afgivet ordrer på i udbuddet, 
overstiger antallet af udbudte aktier, vil der blive foretaget reduk-
tion som følger:
 Tegningsordrer op til DKK 250.000 tildeles 100%, såfremt det 

er muligt. Hvis dette ikke er muligt, foretages der reduktio-
ner matematisk, hvilket kan medføre, at der ikke foretages 
tildelinger til visse investorer.

 For tegningsordrer fra og med DKK 250.000/15.625 Aktier 
sker der individuel tildeling (diskretionær), som besluttet af 
Selskabets bestyrelse. Det er muligt at nogen tegningsordre 
ikke vil få tildelt nogen aktier.

 Selskabets bestyrelse kan foretage diskretionær tildeling til 
tegningsordrer af op til DKK 250.000 fra enkeltstående inve-
storer. 

Hvis der ikke findes købere til mindst alle de 1.655.514 stk. udbud-
te aktier, svarende til et bruttoprovenu på DKK 26,5 mio. vil ud-
buddet og optagelsen til handel på Nasdaq First North Growth 
Market Denmark ikke blive gennemført. 

Indlevering af tegningsordre
Der skal som minimum tegnes 300 stk. aktier af DKK 16,00 sva-
rende til DKK 4.800,00. Tegning af minimumordre er ingen ga-
ranti for tildeling af aktier, og særligt ved stor overtegning af ud-
buddet vil ordrer på minimumtegning kunne risikere ikke at få 
tildelt aktier.

Forhør dig i dit pengeinstitut om og hvordan du kan tegne ak-
tier i The Speedrecruiters Company A/S’ IPO. Tegningsblanket 
og virksomhedsbeskrivelse kan downloades på Speedrecruiters’ 
hjemmeside www.speedrecruiters.com og på www.nyemission.
dk/speedrecruiters.

 

Udbud på DKK 26,5 mio.
Tegningsperioden løber fra den 20. september til og med 1. oktober

Tidsplan
Tegningsperiode:
20. september 2021 – 1.oktober 2021 kl. 23:59

Meddelelse om resultatet af udbuddet samt allokering:
5. oktober 2021

Første handelsdag for aktien (tickerkode: SPEED):
8. oktober 2021



Udbudskursen og dermed værdien af Speedre-
cruiters er fastlagt af Speedrecruiters' finansielle 
rådgiver, Kapital Partner A/S.

Værdien af Speedrecruiters er blandt andet fast-
sat på basis af værdiansættelsen af andre skandi-
naviske og globale børsnoterede selskaber med 
en SaaS-baseret forretningsmodel, nordiske sel-
skaber inden for enterprise software, selskaber 
noteret på Nasdaq First North Growth Market 
samt small cap selskaber noteret i Danmark. I 
prisfastsættelsen indgår også betragtninger om 
bl.a. vækstpotentiale, skalerbarhed og IPO-rabat.

Baseret på Speedrecruiters' finansielle resultater i 
2020 og forventninger til 2021 er værdien estime-
ret til ca. DKK 40 mio. Med en IPO-rabat på 25% er 
prisen fastlagt til DKK 29,8 mio. svarende til DKK 
16,00 pr. aktie.

Prisfastsættelse
Speedrecruiters er prissat til en markedsværdi på DKK 29,8 mio.

SaaS Globalt
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SaaS Skandinavien

Nordisk Entreprise Software

First North All Share

Danske Small Caps

Kilde: Refinitiv og Kapital Partner.

Værdi- og prisfastsættelse af Speedrecruiters

Værdiansættelse af Speedrecruiters i MDKK

Værdi med IPO-rabat på 25%Værdi



Vigtig information
Denne brochure er udarbejdet af The Speedrecruiters Company 
A/S udelukkende til orientering og udgør ikke en virksomheds-
beskrivelse. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Selskabet, 
medmindre dette sker på grundlag af de oplysninger, der er in-
deholdt i virksomhedsbeskrivelsen, offentliggjort den 20. sep-
tember 2021 i forbindelse med udbuddet og optagelsen af aktier 
til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, her-
under eventuelle ændringer eller tillæg dertil. Denne brochure 
udgør ikke og indgår ikke som en del af - og skal ikke fortolkes 
som - et tilbud om at sælge eller udstede eller en opfordring til at 
købe eller tegne aktier eller andre værdipapirer i Speedrecruiters. 
Denne brochure indeholder fremadrettede udsagn, der indebæ-
rer risici og usikkerheder. De fremadrettede udsagn, der er inde-
holdt i denne brochure, gælder kun pr. datoen for virksomheds-
beskrivelsen og kan ændres uden varsel.






