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Alle virksomheder arbejder med

kundeservice

— Vi hjælper dem med at blive bedre til det.
I forbindelse med min rådgivning af ofte store virksomheder, omkring optimering
af deres kundeservicefunktioner, har jeg på første hånd oplevet, at manuelle processer både er ineffektive og skaber variation i kundeoplevelsen. Svaret på udfordringerne var og er et system, der effektiviserer og automatiserer eksisterende
arbejdsgange og samtidigt kan tilpasse sig morgendagens øgede krav.

AI – kunstig intelligens giver Nexcom større styrke

Det startede med Heyware

Global vækstrejse med start i 40.000 brugere

Derfor gik jeg i 2019, sammen med Peter Hauge Jensen, som i virksomheden
Heyware havde flere større kunder såsom Telenor Danmark og TDC Group.
Heywares system bruges til at identificere, hvor det er muligt at optimere proces-

Der er en øget og global efterspørgsel efter Nexcoms produkter, og med ca. 40.000
eksisterende brugere på Nexcoms platform, fordelt på både mindre selskaber og
globale virksomheder, er vores næste skridt en global vækstrejse i Europa og USA

serne i virksomhedernes kundeservice og tager udgangspunkt i f.eks. de samtaler, som optages i forbindelse med kundernes henvendelser til virksomhederne.

samt i de dele af Asien, hvor flere af vores globale kunder allerede opererer.

Opkøb af Nexcom gav bedre produktportefølje
Det andet element, som er nødvendigt for at optimere og effektivisere kundeservicefunktioner, er en platform, der automatiser manuelle arbejdsgange og hjælper medarbejderne med at betjene kunderne nemt, hurtigt og korrekt. Derfor
erhvervede vi i 2019 Nexcom, som havde udviklet et sådant workflow management system.

Opkøb af RevealCX har givet adgang til USA
I 2020 erhvervede Nexcom den amerikanske virksomhed, RevealCX, fra den internationale, anerkendte konsulentvirksomhed, COPC Inc. I opkøbet medfulgte
en række globale kunder og en unik vækstmulighed i Nordamerika igennem et
meget anerkendt brand.

Nexcom benytter machine learning (maskinlæring) og artificial intelligence (AI/
kunstig intelligens), og vi har skabt en platform, der er så enkel, at selv mindre
selskaber med fordel kan anvende den. Omvendt indeholder Nexcoms platform
så meget funktionalitet, at også store og børsnoterede koncerner anvender os.

Med provenuet fra udbuddet og support fra vores nye aktionærer, accelererer
vi nu vores vækstrejse både organisk og via flere strategiske akkvisitioner, og jeg
byder alle nye aktionærer velkommen på en spændende rejse.

Rolf Gordon Adamson,
CEO

Udfordringerne ved

kundehåndtering
Kundeservicecentre oplever i dag en række udfordringer, som kan resultere i
middelmådige kundeserviceoplevelser - både i forbindelse med den direkte kommunikation med kunderne og med den praktiske håndtering af kundeordrer og
-opgaver.

Negativ kundeoplevelse
En af udfordringerne i relation til kommunikationen med kunderne er at give en individualiseret kundeoplevelse, uanset om
denne leveres digitalt eller igennem en kundeservicemedarbejder, således at kunderne får den korrekte behandling af netop
deres henvendelse.

Fejl i processerne
Den største udfordring inden for eksisterende kvalitetssikringssoftware/Quality Assurance software er, at de typisk er baseret på
at identificere fejl på medarbejderniveau, men de fleste fejl sker på system- og procesniveau.

Stor omsætningshastighed af medarbejderne
Der er en stor omsætningshastighed blandt medarbejderne i kundeservice. Da virksomhedernes produkter i antal og i kompleksitet dertil ofte er steget støt igennem det sidste årti, medfører det ofte, at medarbejderne ikke er i stand til at svare korrekt på
kundernes henvendelse eller udføre de forskellige handlinger korrekt.

Stort antal af kundehenvendelser samt komplekse processer
Virksomheder med f.eks. hundredtusinder af kunder og tusindvis af kundehenvendelser fra eksisterende og potentielle nye kunder medfører en lang række forskellige kundeordrer fra forskellige platforme som telefonisk henvendelse, hjemmeside, e-mail,
SMS m.v. Håndtering af disse forskellige kundehenvendelser kræver automatisering og systemer for at håndtere dem såvel
kvantitativt som kvalitativt.

Nexcoms

kundeserviceløsninger
Nexcom hjælper virksomheder, der har et stort antal kunder, herunder virksom
heder inden for telefoni, forsikring, energi og ejendomsadministration, som håndterer mange kundekontakter og derfor har brug for automatiserede løsninger for
at kunne sikre høj effektivitet og lavt omkostningsniveau.

Nexcoms produkter består af eTray, der er et softwaresystem til automatisk behandling af arbejdsgange og -opgaver, samt RevealCX, der er et system til forbedring af kundeservicecentres kundekontakter. Begge platforme assisterer ca.
40.000 medarbejdere dagligt med at betjene kunder.

•

få et nøjagtig overblik over kundecentrets performance
identificere årsagsfaktorer for fejl i forbindelse med kundeservicen
udnytte callcentrene til også at give indsigt i kundernes oplevelse af kunde
oplevelsen
indsamle business intelligence oplysninger

Dertil udvikler Nexcom flere AI-baserede løsninger til i realtid at assistere kundeservicemedarbejderne med at give kunder gode serviceoplevelser.

•

opnå forbedringer i kundetilfredshed, salg, omkostninger og compliance

RevealCX

eTray er en workflow management software til behandling og automatisering af
arbejdsgange og –opgaver. Systemet effektiviserer kundeservicecentre og øger
samtidigt kvaliteten af den service, der gives, ved f.eks. at give hurtigere responstid på sager eller forbedre servicen, således at virksomheden får flere tilfredse
kunder.

RevealCX (tidligere Userinsights) er en webbaseret kvalitetsmonitoreringsplatform (quality monitoring platform), som benyttes i større kundecentre for at optimere og effektivisere virksomhedernes kundekontakt. Ved at identificere hvilke
fejl, der opstår i virksomhedens kundekontakter, opnår virksomhederne et overblik og en forståelse for de fejl, der sker i deres håndtering af kundehenvendelser
samt forståelse for, hvilke områder de skal fokusere på for at optimere performance og øge antallet af korrekt håndterede kundehenvendelser.
RevealCX er et komplet system, og baseret på disse monitoreringer hjælper det
virksomhederne med, at:

•
•
•

eTray

eTray understøtter, optimerer og automatiserer arbejdsgange, håndterer alle
skriftlige henvendelser (e-mails, SMS’er, breve, kontrakter, faxer, etc.) og distribuerer dem til relevante medarbejdere gennem et fastlagt flow system baseret på
den enkelte organisations behov. eTray skal implementeres og tilpasses den enkelte virksomhed.

Nexcoms

kundeserviceløsninger

Nextgen AI/kunstig intelligens
Nexcom bruger både machine learning og AI i sine produkter i dag for at lette hverdagen for den enkelte medarbejder og for at effektivisere arbejdsgangene i kontaktcentre. Nexcom udvikler dertil nu en ny generation AI-baseret
(kunstig intelligens),
digitalt tillægsprodukt til eTray og
RevealCX, der anvender talegenkendelse og machine learning til i realtid f.eks. at assistere kundeservicemedarbejderne med de rigtige svar og sikre korrekt indtastning i CRM
systemer. Nexcom udvikler Nextgen AI sammen med en
større kunde.
Nextgen AI-modulet forventes at være klart i løbet af første
halvår 2021, og det er forventningen, baseret på de første
tests, at systemet – når det er fuldt udviklet – blandt andet vil
kunne reducere efterbehandlingstiden for hver kundesamtale med mere end et minut. For en middelstor virksomhed
inden for telesektoren med to millioner årlige kald giver det
en besparelse på mere end 100 fuldtidsmedarbejdere.

Hurtig afgørelse

Platformen afgør indhold og kontekst
for transaktionen for en slutbruger
over både telefon, e-mail og chat.

Sandfærdigt data

Data hentes fra egen kvalitetsplatform, Userinsights, hvilket øger
korrektheden i forhold til sammenlignelige platforme.

God historik

AI er implementeret i eTray, hvor
e-mails dirigeres mere præcist end
tidligere, hvilket resulterer i kortere
responstid.

Softwaren forventes at være
klar i Q1 2021

Antal forskellige
forretningsområder

Oversigt over anvendelsen af

RevealCX

2,5

61

mio.

Antal overvågende
færdigheder

28.000

489

Antal overvågede
transaktioner

Antal registerede
brugere

Arbejdsprocesser

Total sager

Oversigt over brugen af

eTray

81
Administrerede
mailbrugere

9.000

12.500
Registrerede
brugere

80 m.

14 m.
Nye sager
årligt

Kunderne
Nexcom har 12 større kunder, herunder Telenor i
Norden, Telia i Danmark, Norge og Lithauen samt
Groupon, RealPage og Lash i USA. Nexcom har i alt
ca. 40.000 brugere på platformene globalt.

We have used Userinsights to improve our processes, both on agent level
and to improve our agent competencies. Especially, root cause analysis
based on which drivers of customer experience processes has been inefficient, and where could we improve this. Userinsights allow us to deep dive
and find the root cause of our data. Extremely efficient.
Christian Hein Nielsen

Nexcom har ét overordnet kundesegment: Kundecentriske virksomheder der
aktivt arbejder med kvaliteten af deres kundeservice og kundeoplevelsen.

VP, Channel Management Consumer Division,
Telenor Danmark

Det primære kundefokus er virksomheder med en større kundebase, og som
har et kunde- eller kontaktcenter med flere end 150 medarbejdere tilknyttet.
Nexcoms eksisterende geografiske segment er placeret i Norden, Europa og
Nordamerika, men med Mellemøsten og Asien som planlagte geografiske
vækstmarkeder. Det estimeres, at alene det Nordiske kundeunderlag består af
ca. 5.000 virksomheder.

På vores digitaliseringsrejse i Domea.dk har eTray været et af de systemer,
som har gjort den største forskel og øget serviceniveau markant, uden at vi
har skulle bruge ekstra ressourcer på dette service løft.
Langt de fleste af vores arbejdsprocesser i Kundeservice har eTray som
forankringspunkt, og deraf har vi opnået store besparelser. Samtidig oplever vi en god agilitet i samarbejdet, hvilket er vigtig for os. Det at vi også
selv på en nem måde har mulighed for at tilrette skabeloner og processer
m.m. gør, at vi hele tiden løfter kvaliteten til gavn for kunderne.
Lene Hadbjerg
Kundeservicechef, Domea

Markedet
Nexcom opererer i tre delsegmenter; workflow
automation software, virtual assistant software og
transaktionsovervågningssoftware.

Markedet for kundeservice- og kontaktcenter software

Industry Market Size
2018 - 2023 Revenue

Markedstrends bidrager til væksten
Flere underliggende globale markedstendenser driver markedsudviklingen af
workflow-automatiseringssystemer, transaktionsovervågning og markedet for
virtuelle digitale assistenter. Cloud computing, lovgivning, og omnichannel vil
være de underliggende drivkrafter for Nexcoms fortsatte vækst og internationa
lisering.

Contact Center
Software

Transaction
Monitoring
Software

CAGR 14.9%
$17.700

$35.447

CAGR 15.1%
$8.300

$16.757

Mange små og få store konkurrenter
Nexcoms konkurrencemæssige landskab kan opdeles i to hovedkategorier: AI
styrede løsninger inden for kundebetjening, herunder brugen af software robotter i arbejdsprocesser, og løsninger til kvalitetsstyring af kundebetjeningen.
Alle løsninger er softwarebaserede, og der er ingen klare geografiske afgræns
ninger, og virksomhederne konkurrerer derfor på et globalt plan.
På globalt plan eksisterer en lang række virksomheder, der opererer inden for
hele eller dele af markedet for disse typer af software. Markedet spænder fra
små virksomheder til f.eks. Cisco Systems med en markedsværdi på 190 mia.
US dollars.
I lighed med de akkvisitioner, som Nexcom har været del af, er der stor aktivitet
inden for køb og salg i sektoren, herunder blandt nogle af de største selskaber
i sektoren.

2018 - 2023 CAGR

CAGR 22.2%
$4.316 $11.757

Virtual Digital
Assistants

CAGR 28.1%
$1.098 $5.245

2018

2023

Indtjening &

forventninger
Nexcom har en SaaS-baseret forretningsmodel
gearet til international vækst

Udvikling i ARR 2016-2019 (DKK mio.)
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Nexcoms forretningsmodel er baseret på abonnementsbaserede licensløsninger, som bliver tegnet enten kvartalsmæssigt, halvårligt eller helårligt. Hertil
har Nexcom indtægter fra implementering af systemerne for nye kunder samt
kundebetalte udviklingsopgaver.
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Procentmæssige ARR af samlet omsætning

Udvikling i omsætning 2017 – 2023e (DKK mio.)
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Licensbetalinger udgør hovedparten af omsætningen. I 2019 udgjorde annual
recurring revenue (ARR) 67% af den samlede omsætning på DKK 9,5 mio., hvilket er en stigning på mere end 50% i forhold til 2017, hvor ARR udgjorde 44%.
Proformaomsætningen i Nexcom (inklusive Heyware) er steget fra DKK 8,5
mio. i 2017 til DKK 9,5 mio. i 2019, og for 2020 forventes omsætningen at være
DKK 10,5 mio. inklusive RevealCX. Baseret på vækststrategien ventes omsætningen at vokse til niveauet DKK ca. 17 mio. i 2021 og yderligere til henholdsvis
ca. DKK 29 mio. i 2022 og ca. DKK 40 mio. i 2023.
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Udvikling i EBITDA 2017 – 2023e
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Den normaliserede proforma driftsindtjening (EBITDA) var i 2019 belastet af
fusionen mellem Heyware og Nexcom og i de næste to år vil væksten give en
negativ driftsindtjening, der dog i 2023 forventes vendt til niveauet DKK 6 mio.
svarende til en EBITDA-margin i niveauet 14%.
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Note: Omsætning 2017-2020 er proformakonsolideret. 2017-2019
inklusive Nexcom og Heyware og 2020 tillige inklusive RevealCX

Ledelsen
Rolf Gordon Adamson
CEO
Rolf startede sin professionelle karriere i industrikoncernen, Unilever, og har sidenhen haft adskillige roller inden for kundeservice, samt direktørposter hos bl.a. Transcom Danmark A/S og management¬konsulentfirmaet COPC hvor han havde
ansvaret for den europæiske region. Rolf har senest været Senior Vice President i TDC Group, som en del af Yousee direktionen.

Peter Miro Hauge Jensen
CFO og næstformand
Peter Miro Hauge Jensen har en lang erfaring inden for kundeservice¬centre. Peter Miro Hauge Jensen har grundlagt og været medstifter af flere teknologi-virksomheder. Peter Miro Hauge Jensen har tidligere bl.a. været administrerende direktør
for 3x34 Transport A.m.b.A.

Geir Guttuhaugen
COO
Geir har arbejdet i Telenor i mere end 20 år. Senest har Geir været Vice President, Global Head of Customer Experience i Telenor Group med ansvar for den digital transformation gennem en kundeorienteret tilgang og for at understøttet Telenors
virksomheder i Asien og Europa.

Bestyrelsen
Thomas Gregers Honoré
Bestyrelsesformand
Thomas har mere end 25 års erfaring i internationale ledelses- og forretningsudviklingsroller inden for den digital industri.
I de seneste 10 år har Thomas været koncernchef for den børsnoterede IT-konsulent-virksomhed Columbus.

Peter Miro Hauge Jensen
CFO og næstformand
Peter Miro Hauge Jensen har en lang erfaring inden for kundeservice¬centre. Peter Miro Hauge Jensen har grundlagt og været medstifter af flere teknologi-virksomheder. Peter Miro Hauge Jensen har tidligere bl.a. været administrerende direktør
for 3x34 Transport A.m.b.A.

Ronnie Job
Bestyrelsesmedlem
Ronnie Job startede sin karriere hos Ogilvy & Mather Direct. Ronnie Job har dertil arbejdet for store globale teknologivirksomheder som IBM, HP, Compaq, Microsoft og Oracle Corp.
Ronnie Job stiftede i 1999 Adpeople, der senere blev til PeopleGroup.

Torjus Vilhelm Lyse Gylstorff
Bestyrelsesmedlem
Siden januar 2020 har Torjus Vilhelm Lyse Gylstorff været Head of World Wide Sales i den franske high tech virksomhed
Thales. Tidligere har han været Sales Director, Software Nordic hos IBM., Vice President i Symantec og Managing Director i
Norman Data Defence Systems.

Udbud på op til

31,8 mio. kr.
I perioden 11. januar til 22. januar kl. 23:59 udbyder Nexcom 2,3 mio. - 2,7 mio.
stk. aktier til en kurs på 11,85 kr. svarende til et samlet udbud på DKK 26,8 mio.
kr. - 31,8 mio. kr. I udbuddet indgår 210.970 stk. aktier, svarende til 2,5 mio. kr.,
fra en eksisterende aktionær i selskabet.

Der er foretaget forhåndstegning af udbuddet for 12 mio. kr. svarende til 40% af
udbuddet af nyudstedte aktier.

Indlevering af tegningsordre
Der skal minimum tegnes 425 stk. aktier svarende til 5.036,25 kr.

Hvis der ikke findes købere til mindst 2.261.602 stk. aktier, svarende til et bruttoprovenu på DKK 26,8 mio. vil udbuddet og børsnoteringen på Nasdaq First North
Growth Market ikke blive gennemført. Ved maksimumudbuddet vil det samlede
antal aktier efter udbuddet være 10.899.805 svarende til, at Nexcom vil have en
markedsværdi på 129 mio. kr.
Hvis det samlede antal aktier, der er afgivet ordrer på, overstiger 2.683.543 stk.

Aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via investors
eget kontoførende pengeinstitut eller ved indlevering af tegningsblanketten til investors eget kontoførende pengeinstitut. Forhør dig i dit pengeinsti
tut om og hvordan du kan tegne aktier. Tegningsblanket og virksomheds
beskrivelse kan downloades på Nexcoms hjemmeside www.nexcom.dk og på
www.nyemission.dk/nexcom.

aktier, vil der blive foretaget reduktion af tegningsordrerne som følger:
•

Forhåndstegnede aktier tildeles 100%.

•

Tegningsordrer op til DKK 250.000 tildeles 100%, såfremt det er muligt, og
reduceres ellers forholdsmæssigt. Det er muligt, at nogle grupper af tegningsordre ikke vil få tildelt nogen aktier.

•

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

Tidsplan
Tegningsperiode ›

11. januar - 22. januar kl. 23:59
Meddelelse om resultatet af udbuddet samt allokering ›

26. januar

Første handelsdag ›

29. januar

Prissætning af børsnoterede danske

Prisfast
sættelse

og udenlandske SaaS-selskaber

Nexcom er prissat til en markedsværdi
på 99,9 mio. kr.

Danske noterede selskaber med en SaaS-baseret (abonnementsbaseret) forretningsmodel handlede pr. 1. januar 2021 til en pris pr. omsætningskrone i sidste
finansår (EV/Sales) i spændet 4x til 105x omsætningen. Til sammenligning er Nexcom prissat til 10x EV/Sales.

EBITDA
DKK mio. **

EV/Sales
ratio

Omsætnings
vækst

Agilic

54

(15)

4x

38%

Konsolidator

5

(9)

105 x

34%

Hypefactors

2

(11)

33 x

164%

Penneo*

24

(5)

48 x

18%

Nexcom

12

2

10 x

21%

EV/Sales vs. vækst og indtjening

*Penneos nøgletal gælder for 9 måneder i 2020
** Seneste oﬀentliggjorte regnskabstal. Nexcom er fra 2020
*** Penneos EV/Sales er baseret på et estimat af nuværende omsætning fra Q3 2020

Udbudskursen og dermed værdien af Nexcom er baseret på en række faktorer,
herunder estimater for Selskabets forretningsmæssige potentiale og Selskabets
indtjeningsforventninger samt, at Selskabet Aktier optages til handel på Nasdaq
First North Growth Market Denmark.

100 x

80 x

EV/SALES

Udbudskursen er blandt andet fastsat på basis af værdiansættelsen af andre internationale og danske børsnoterede selskaber med samme SaaS-baserede forretningsmodel og/eller med samme produkter/services som Nexcom.
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EBITDA
DKK mio. **
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ratio
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Nexcom

Prisfastsættelsen (EV/Sales) af børsnoterede udenlandske og danske selskaber
med en SaaS-baseret forretningsmodel, indikerer en sammenhæng mellem en
højere værdi af omsætningsvækst plus EBITDA-margin og en højere pris pr. omsætningskrone (EV/Sales).
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Nexcom
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2

10 x

Kilde: Refinitiv og Kapital Partner. Note: Penneo indgå med estimeret omsætningsvækst
og EBITDA-margin, da selskabet ikke har offentliggjort omsætning
*Penneos nøgletal gælder for 9 måneder i 2020
** Seneste oﬀentliggjorte regnskabstal. Nexcom er fra 2020
*** Penneos EV/Sales er baseret på et estimat af nuværende omsætning fra Q3 2020

21%

Vigtig information
Denne brochure er udarbejdet af Nexcom A/S udelukkende til orientering og udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Selskabet, medmindre dette sker på
grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i virksomhedsbeskrivelsen, offentliggjort den 11. januar 2021 i forbindelse med udbuddet og optagelsen af aktier til handel på Nasdaq First North
Growth Market Denmark, herunder 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 Selskabet. Denne brochure indeholder fremadrettede udsagn, der indebærer risici og usikkerheder. De fremadrettede
udsagn, der er indeholdt i denne brochure, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel.

