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Bokslutskommunike 1 september 2011 till 31 augusti
2012

Svagt år men goda framtidsutsikter.
Förvärv av Memoteknik.
•
•
•
•
•

Negativ omsättningstillväxt. Bolaget omsatte 39,3 mkr jämfört med 44,7 mkr
föregående år.
Trots försäljningstappet har god kostnadskontroll inneburit att kassaflödet och
rörelseresultat har kunnat hållas positivt.
Orderstocken är vid utgången av året högre än tidigare och indikerar en bättre start på
nästa bokslutsår.
EBITDA marginal uppgår för helåret till 1,53 %.
Avtal slutet om förvärv av 100% av Memoteknik Holding AB. Förvärvet gör att Bolaget
växer kraftigt under lönsamhet under nästa bokslutsår.

Bokslutsperioden 1 september 2011 till 31 augusti 2012
•
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 39 266 kkr (44 680 kkr)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 600 kkr (3 051 kkr)
Rörelseresultatet uppgick till 147 kkr (2 593 kkr)
Resultat före skatt uppgick till 31 kkr (2 450 kkr)
Nettoresultatet uppgick till -120 kkr (1 995 kkr)
Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,01 kr (antal aktier är 11900000 st)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för bokslutetsåret 2011/2012

Rapportperioden fjärde kvartalet 1 juni till 31 augusti 2012
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 8 706 kkr (11 963 kkr)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 27 kkr (800 kkr)
Rörelseresultat uppgick till - 86 kkr (688 kkr)
Nettoresultatet uppgick till - 234 kkr (188 kkr)
Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till – 0,02 kr (antal aktier 11900000 st)

Händelser under fjärde kvartalet 1 juni till 31 augusti 2010
Marknaden karakteriserades av viss tveksamhet och flera av Bolagets större kunder sköt på flera
projekt. Bolaget förväntar sig att aktiviteten skall öka under resten av året.
Händelser efter periodens utgång
Hexatronic har slutit avtal om förvärv av Memoteknik Holding AB med dotterbolagen Memoteknik
Sweden AB och Lightmate AB. Bolagen kompletterar Hexatronics produktprogram inom bredbandsnät
för fiber. Memoteknik, med säte i Skellefteå, kommer att fortsätta att fungera som ett självständigt
bolag i Hexatronic-koncernen. Memoteknik omsatte ca 31 mkr sitt förra räkenskapsår.
Förvärvet kommer att kraftigt öka koncernens omsättning. Omsättningsökningen kommer att ske
under lönsamhet. Styrelsen räknar med att koncernen kommer att omsätta 75-85 mkr under

räkenskapsåret 2012/13. Detta motsvarar en tillväxt på ca 80%. Förvärvet kommer direkt att öka
vinsten per aktie.
Hexatronic betalar en del kontant och 400 000 stycken nyemitterade aktier baserad på en kurs a´ 2,50
kr/st för samtliga aktier i Memoteknik Holding AB. Vidare utfaller en tilläggsköpeskilling baserad på
Memotekniks utfall under räkenskapsåren 12/13 och 13/14. Kontantbetalningen görs med befintlig
kassa och befintligt kreditutrymme i Hexatronic. Nyemissionen görs med stöd av befintligt
bemyndigande för styrelsen att emittera aktier. Nyemissionen motsvarar en utspädning av de totala
antal aktierna med ca 3,4%.
Tillträdet beräknas att ske den 1 november 2012 och Bolaget kommer att konsolideras i Hexatronic i
samband med kvartalsrapport 1 för räkenskapsåret 2012/13 (1 sept-30 nov 2012). I samband med
tillträdet kommer ett antal åtgärder genomföras i koncernen som säkerställer långsiktig lönsamhet.

VDs kommentar
”Förvärvet av Memoteknik och vår utlagda startegi lovar gott för framtiden”
”Året har präglats av en liten avvaktande stämning. Eurokris och en oro för en eventuell påföljande
konjunkturnedgång har varit påtaglig på marknaden i stort. Flera större projekt har dragit ut på tiden
hos våra kunder. Vi ser dock inget som rubbar oss i vår tro att den inslagna vägen är rätt för Bolaget i
framtiden. Vi skall fortsätta att bygga ett Hexatronic som levererar ett så komplett produktprogram
som möjligt till våra stora kunder som bygger nät för bredband.
Vi har trots en omsättningsminskning kunnat hålla såväl kassaflödet som rörelseresultatet positivt.
Detta gör att vår finansiella ställning är fortsatt god och har möjliggjort förvärvet av Memoteknik.
I dagarna tecknade vi avtal om förvärv av 100% av aktierna i Memoteknik Holding AB. Vi betalar en del
kontant och en del via att utnyttja styrelsens bemyndigande att emittera nya aktier i samband med
företagsförvärv. Antal nyemitterade aktier är 400 000 st vilket motsvarar en mindre utspädning om
3,4%.
I och med förvärvet så kommer vi att växa kraftigt under nästa bokslutsår (1 sept 2012-31 aug 2013
red´s anm.). Jag ser framför mig en lönsam tillväxt på ca 80 %. Lönsamheten kommer att säkerställas
genom att vi drar nytta av ett antal synergier mellan bolagen, sparar kostnader och att vi kan
presentera respektive bolags produktprogram för en totalt större kundgrupp. Memoteknik kommer att
fortsätta som ett fristående bolag inom koncernen.
Vi känner dessutom Memoteknik-koncernen, deras medarbetare och produkter väl sedan flera år. Detta
borgar för en bra och effektiv integration av Memoteknik i Heaxtronic koncernen. Vi ser förvärvet som
ett stort steg i att bli en större och mer komplett leverantör av produkter för bredband över fiber. Jag
ser fram emot att få fortsätta att arbeta med Memoteknik´s kunder och medarbetare.
Jag vill slutligen tacka våra kunder, leverantörer, partners och medarbetare för bokslutsåret som gått.
Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.” säger Gert Nordin, VD i Hexatronic Scandinavia AB.

Verksamheten
Hexatronic driver sin verksamhet från Göteborg. Verksamheten är uppdelad i tre Affärsområden:
Network, Components och Site Solutions.
Network, som står för ca 60% av omsättningen, består av fyra produktgrupper Aktiva
komponenter/produkter för fiberkommunikationslösningar (30%), Passiva komponenter för
fiberkommunikationslösningar (15%), nät-och ledningsmaterial för kopparnät (45%) och slutligen nätoch ledningsmaterial för fiberkommunikationsnät (10%).
Affärsområdet Components, som står för 25% av omsättningen, marknadsför lösningar och
komponenter inom främst modern LED teknologi och kundspecifika kablage och kontaktdon.

Affärsområdet Site Solutions står för ca 15% av omsättningen. Affärsområdet har startats
framgångsrikt under året. Bolaget ser att satsningen på ett mer komplett produktprogram för de stora
nät-och kommunikationsoperatörerna är uppskattat.
Alla produkter är en blandning av egenutvecklade produkter och produkter från ledande leverantörer
världen över.
Marknaden för våra produkter växer. Det ständigt stigande behovet av bredband för
kommunikationslösningar kommer att driva den underliggande marknaden i många år till. Bolaget ser
dessutom att utbyggnaden av 4G nät ger en ytterligare marknadstillväxt under de närmaste åren.
Samtidigt fortsätter marknaden för utrustning och produkter för FTTH (fiber-to-the-home) och
bredbandslösningar över kopparnät att öka. Genom affärsområdet Site Solutions deltager Bolaget i
utbygganden av datahallar, andra kommunikationslösningar (för det sk Molnet och stora
Internetapplikationer) och utbyggnaden av de infrastrukturer som den snabba mobila utvecklingen
kräver.
LED teknologi används i allt högre utsträckning i allt fler applikationer. Kombinationen av
energieffektivitet, bra tekniska specifikationer och längre livslängd gör att teknologin tränger undan allt
fler traditionella lösningar (glödlampor, ljusskärmar med lysrör, CRT skärmar, etc). Hexatronic är väl
rustat för att leverera bra komponenter och lösningar via egen know-how och ett flertal partners från
hela världen.
Vi säljer i första hand våra produkter på nordiska marknaden men vi finns representerade i flera länder
i Europa.
Bolaget har 8 st anställda. Bolagets aktie är listat på Aktietorget under tickern HTRO.
Utsikter för nästa bokslutsår (1 september 2012 till 31 augusti 2013)
Bolaget ska fortsätta att arbeta med stora kunder och större projekt där Bolagets mervärde som
kompetent teknik- och lösningspartner utgör en konkurrensfördel.
Marknaden för fiberoptiska/bredbandsprodukter är och kommer att förbli en tillväxtmarknad i många år
framåt. Styrelsen ser positivt på det närmaste året och ser framför sig att tillväxten skall förbli god.
Affärsområdet Components har flera större och viktiga samarbetsavtal på plats som under året
kommer att generera bra resultat.
Förvärvet at Memoteknik Holding AB gör att Bolaget växer kraftigt under nästa bokslutsår. Styrelsen
antar en omsättning för räkenskapsåret på mellan 75-85 mkr. Tillväxten skall ske under lönsamhet.
I övrigt lämnar Bolaget ingen prognos för kommande bokslutsår.

Övriga kommentarer till bokslutet 1 september 2010 till 31 augusti 2011.
Finansiell ställning och likviditet
Bolagets finansiella ställning och likviditet är god. Likvida medel uppgick per den 31 augusti 2011 till
446 kkr dessutom har Bolaget en outnyttjat utrymme i beviljad checkkredit på knappt 5,2 mkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 064 kkr (-862 kkr).

Kommande rapporttillfällen
Årsstämma

14 december 2012

Delårsrapport för perioden september-november

29 januari 2013

Kallelse till årsstämma
Årsstämman hålls den 14 december klockan 10.00 i bolagets lokaler på Exportgatan 47 b i Hisings
Backa
Årsredovisningen kommer att finns tillgänglig på bolaget i Hisings Backa och på www.hexatronic.se
Denna rapport har varit inte varit föremål för revisorernas slutliga granskning.
Hisings Backa den 19 oktober 2011.
Gert Nordin
Verkställande Direktör
Hexatronic Scandinavia AB
Org nr 556168-6360
Exportgatan 47 b
422 46 Hisings Backa
Tel: 031-7425330
För eventuella frågor angående boklsutskommuniké kontakta:

•
•

Göran Nordlund Styrelseordförande
Gert Nordin Verkställande Direktör

070-433 13 20
070-858 34 20

För mer information om verksamheten
www.hexatronic.se

Hexatronic utvecklar, marknadsför och levererar produkter och komponenter för bredbandskommunikation.
Bolaget säljer sina produkter till operatörer, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. Bolaget har
tre affärsområden: Network med en egenutveklad produktportfölj inom segmentet bredband över fiber till
hemmet (sk FTTH). I sortimentet ingår även produkter för andra kommunikationslösningar. Components,
leverantör av bl.a. LED teknologi från ledande leverantörer. Site Solutions med egenutvecklade
prefabricerade kommunikationslösningar för datahallar och kommunikationscentraler. Bolaget har sitt säte
i Göteborg och har 8 st anställda. Hexatronic omsatte ca 40 mkr räkenskapsåret 2011/12. För mer
information se www.hexatronic.se.
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2012-06-01
2012-08-31

Resultaträkning

2011-09-01
2012-08-31

2011-06-01
2011-08-31

2010-09-01
2011-08-31

8 706

39 266

11 936

44 680

8 706

39 266

11 936

44 680

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Råvaror och handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

-

6 697
772
1 210

-

28 790
3 765
6 111

-

8 193
1 729
1 211

-

31 916
3 802
5 911

av materiella anläggningstillgångar

-

113
8 792

-

453
39 119

-

115
11 248

-

458
42 087

Rörelseresultat

-

86

688

147

2 593

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter

-

Räntekostnader

-

Resultat efter finansiella poster

-

Skatt på årets resultat

-

Periodens resultat

-

1

28
28
114
120
-

-

117
116

-

120

234

-

89

-

45
45

2
-

643

31
-

455
188

145
143
2 450

-

455
1 995
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Balansräkning

2012-08-31

2011-08-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Utvecklingskostnader
Inventarier, verktyg och installationer

593
39
632

995
89
1 084

632

1 084

7 159
7 159

6 125
6 125

5 890
652

8 486
2 078

285
6 827

257
10 821

446

422

Summa omsättningstillgångar

14 432

17 368

Summa tillgångar

15 064

18 452

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
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2012-08-31

2011-08-31

Balansräkning forts

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver
Fritt eget kapital
Överkursfond
Fria reserver
Årets resultat

595

595

248
843

248
843

8 715
1 653

8 715
342

89
10 279

1 995
10 368

11 122

11 211

111
111

111
111

807
807

1 847
1 847

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder

1 456
228
720

1 614
303
2 351

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

620
3 024

1 015
5 283

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

15 064

18 452

6 100
-

6 100
-

Summa eget kapital

-

-

Avsättningar
Uppskjuten skatt
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Checkkredit
Summa långfristiga skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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2011-09-01
2012-08-31

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Inbetalningar från kunder
Utbetalningar till leverantörer och anställda
Erhållen ränta m.m.
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna långfristiga lån
Amortering långfristiga lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2010-09-01
2011-08-31

41 861
40 486
1
117

-

39 893
41 408
2
145

-

796
862

-

58

-

58

-

220
220

-

195
1 064

-

-

1 040
1 040
24
422
446

-

1 140
1 562
422
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2011-09-01
2012-08-31

2010-09-01
2011-08-31

-12,1%

23,0%

EBITDA - marginal (%)

1,53%

6,83%

Rörelsemarginal (%)

0,37%

5,80%

73,80%

60,80%

-0,01

0,15185

Nyckeltal

Nettoomsättningstillväxt (%)

Soliditet (%)
Resultat per aktie (kr)
Resultat per anställd (kr)
Kassalikviditet (%)
Antal anställda
Antal aktier

-11 125

200 778

232

213

8

9

11 900 000

11 900 000

