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Bokslutskommuniké 2013,
1 september 2012 till 31 augusti 2013
Lönsam tillväxt på 81% för helåret, EBITDA marginal 6,4%
• Omsättningstillväxt på 81 % för året.
• EBITDA marginal 6,40 %
• Förvärvade Memoteknik AB och startade LEDventure Media & Teknik
AB.
• Genomfördes 3 st nyemissioner för att möjliggöra företagsförvärv.
• Slutfört förvärv av The Blue Shift AB (TBS), konsolideras per den 1
september 2013. Engångskostnader i samband med förvärvet är
tagna under bokslutsåret motsvarande 400 tkr.
• Tillväxt på minst 25% är säkrad för nästa bokslutsår, i och med
förvärvet av TBS.
• Hexatronic Partner Companies (HPC) startades.
Bokslutsperioden 2013 1 september 2012 till 31 augusti 2013
• Nettoomsättningen uppgick till 70 958 kkr (39 266 kkr), vilket motsvarar en tillväxt på
81 %
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 4541 kkr (600 kkr)
• Rörelseresultat uppgick till 3 142 kkr (147 kkr)
• Nettoresultatet uppgick till 2 482 kkr (-89 kkr)
• Nytt antal aktier efter 3 st nyemissioner (2 st riktade och en företrädesemission) är 14
940 000 st.
• Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till 0,184 kr (antal aktier 13 500 000 st
exklusive ej registrerad nyemission på 1 400 000 st, dvs slutgiltigt antal aktier
14 940 000 st).
Perioden 1 juni till 31 augusti (fjärde kvartalet)
• Nettoomsättningen uppgick till 13 983 kkr (8 706 kkr), vilket motsvarar en tillväxt på
38 %
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 260 kkr (27 kkr)
• Rörelseresultat uppgick till -135 kkr (-86 kkr)
• Nettoresultatet uppgick till -50 kkr (-234 kkr)
• Garanterad företrädesemission i enlighet med Årstämmans bemyndigande på totalt 1
200 000 aktier med ett pris per aktie på 1,63 kr genomfördes 7 augusti.
• Riktad nyemission till säljarna av The Blue Shift på 1 440 000 aktier med ett pris per
aktie på 2,50 kronor och 720 000 st teckningsoptioner med teckningskurs på 4,30

kronor genomfördes per beslut på Extra Bolagsstämma den14 augusti.
• Förvärv av the Blue Shift slutfördes den 30 augusti. Proforma skulle koncernen omsatt
mer än 110 mkr under bokslutsåret 12/13. Samtliga kostnader för förvärvet inklusive
nyemissionen är tagna under kvartal 4 trots att TBS inte konsolideras förrän under
nästa bokslutsår. Dessa kostnader kan uppskattas till ca 400 tkr.
• Robert Lindberg utsågs till VD i Memoteknik AB. Robert har varit Memotekniks
platschef sedan tidigare.
• Som ett led i att tydliggöra att koncernbolagen Hexatronic, Memoteknik och The Blue
Shift arbetar med ett gemensamt kunderbjudande startades the Hexatronic Partner
Companies. HPC är ett samarbete mellan bolagen som skall säkerställa att koncernens
kunder får ett så komplett erbjudande som möjligt från de ingående bolagen.
Händelser efter periodens utgång
• Styrelsen fortsätter att undersöka fortsatta möjligheter för lönsam tillväxt för den nya
teknikhandelskoncernen.

VD har ordet:
Året avslutades på ett utmärkt sätt!
Vi ser tillbaka på ett år som kännetecknats av flera betydelsefulla transaktioner, stora
kundprojekt och arbete med att få den nya koncernstrukturen på plats.
I stort har alla våra högt ställda förväntningar infriats. Vi är idag en
teknikhandelskoncern där vårt eget mervärde i erbjudandet till våra kunder är stort. Vi
ser att det arbete som lagts ned på vårt erbjudande inom samtliga bolag har gett
resultat. Vi skall idag och i framtiden fortsätta att arbeta med att hela tiden försöka
överträffa våra kunders förväntningar.
I höstas förvärvades koncernen Memoteknik med dotterbolagen Memoteknik och
Lightmate. Vi har under året konsoliderat denna struktur och idag är verksamheten
koncentrerad till ett bolag, Memoteknik. I maj utnämndes Robert Lindberg till ny VD i
företaget. Robert har varit dess platschef sedan förvärvet och visat på stort ledar- och
affärsmannaskap. Memoteknik har bra förutsättningar att kunna överträffa årets
resultat under nästkommande år.
I mars startade vi med två entreprenörer LEDventure Media och Teknik AB. Bolaget har
utvecklats väl och är idag en spelare på den svenska marknaden för publika
storskärmar. Vi har gjort flera större installationer inom sport och event. Bolaget har
också genomfört de första projekten inom fastighetsbranschen. Bolaget skall fortsätta på
den inslagna vägen. Offert- och projektlistan är lång inför det kommande året.
LEDventure kommer också att under nästa år att arbeta vidare med att utveckla kunderbjudandet ytterligare med andra tilläggstjänster.
Den 30 augusti slutfördes förvärvet av The Blue Shift AB. Detta är ytterligare en
pusselbit i att bygga ett komplett produktprogram inom fiberkommunikation. Vi vill att
vår koncern skall kunna erbjuda våra kunder såsom tele-och kommunikationsoperatörer och andra nätägare ett så komplett erbjudande som möjligt. Vi har därför

startat en grupp inom koncernen bestående av Hexatronic Elektronik & Data,
Memoteknik och The Blue Shift. Det är en informell grupp som döpts till Hexatronic
Partner Companies (HPC). Detta för att göra det tydligt för våra kunder och leverantörer
att, trots att varje bolag är självständigt, arbetar vi nära för att göra det kompletta
erbjudandet mot kund ännu mer attraktivt.
För nästa år ser vi en fortsatt god marknad. Vår marknad växer och våra kunder tjänar
pengar. Vi vill, genom att ge dem vad de förväntar sig och lite till, växa lönsamt under
kommande år. Dessutom fortsätter vi på den inslagna vägen och letar efter fler förvärv.
De presumtiva förvärven skall passa in i Hexatronic antingen genom att förbättra något
av de ingående bolagens kunderbjudande eller kunna vara ett nytt fristående
affärsområde i teknikhandelskoncernen. Vi arbetar med de tre hörnpelarna i vår
förvärvsfilosofi: Entreprenörsledda, underliggande marknad i tillväxt och en befintlig
fungerande affär med ett tydligt förädlingsvärde.
Jag vill slutligen passa på att tacka våra kunder, vår personal och våra
samarbetspartners för ett bra år! Tillsammans skall vi göra nästa år ännu bättre!
Gert Nordin
Verkställande Direktör

Styrelseordföranden har ordet:
Entreprenörskap med stabilitet!
Hexatronic har under året byggt början på en ny teknikhandelskoncern!
Vår koncern skall bestå av fristående entreprenörsdrivna bolag där varje bolag kan dra
fördel av att vara del av en större och stabil koncern. Det lilla bolaget flexibilitet med den
större koncernens stabilitet och finansiella styrka. Vi är övertygade att koncernens
kunder kommer att uppskatta detta.
Året har varit händelserikt med ett flertal transaktioner, både företagsförvärv och
nystart av bolag men också aktietransaktioner för att finansiera tillväxten. Vi kan med
glädje konstatera att såväl förvärven som emissionerna har gått bra. De nya
koncernbolagen har utvecklats planenligt och bidrar idag alla till vår vinst. Samtidigt har
Bolaget lyckats att dra till sig flera nya investerare och intresset för vår aktie har ökat.
Kraftig tillväxt för alltid med sig utmaningar. Vi bygger nu för framtiden för att kunna nå
vårt långsiktiga tillväxtmål: Att omsätta minst 250 mkr inom 5 år. Detta innebär en
omsättningsökning i genomsnitt på mer än 25% per år. Vi förstärker nu
koncernfunktioner inom främst ekonomistyrning och finansiering. Koncernen skall med
ordning och reda hjälpa respektive entreprenörsledda dotterbolag att förverkliga
respektive mål.
Jag och övriga i Styrelsen är glada att få deltaga på Hexatronics resa. Vi kommer att göra
vad som står i vår makt för att säkerställa att koncernen fortsätter att arbeta för att
överträffa våra kunders förväntningar.

Vi tackar också samtliga medarbetare, nya och gamla, för ett gott arbete under året!
Göran Nordlund
Ordförande

Verksamheten
Hexatronic-koncernen driver sin verksamhet från Göteborg, Stockholm och Skellefteå.
Verksamheten drivs i fyra bolag: Hexatronic Elektronik & Data, Memoteknik AB, The
Blue Shift och LEDventure Media & Teknik AB.
Hexatronic Elektronik & Data AB, Göteborg, som står för ca 35% av omsättningen,
består av tre affärsområden Network, Components och Site Solutions.
Network marknadsför och levererar aktiva och passiva komponenter/produkter för
bredbandslösningar.
Components marknadsför lösningar och komponenter inom främst modern LED
teknologi och kundspecifika kablage och kontaktdon.
Site Solutions utvecklar och marknadsför produkter och lösningar för datacentraler och
annan fiberkommunikationsinfrastruktur.
Se vidare www.hexatronic.se
Memoteknik AB, Skellefteå, står för 25% av omsättningen utvecklar och producerar
produkter och lösningar för fibernät. Memoteknik marknadsför de flesta av sina
produkter under varumärket Lightmate. Se vidare www.memoteknik.se
LEDventure Media & Teknik AB, Göteborg, står för ca 10% av omsättningen.
LEDventure är nystartat under året. Bolaget levererar produkter och system runt stora
LED-skärmar i det publika rummet. Marknaden för system innehållande större LEDskärmar växer kraftigt. Under de senaste åren har mer kostnadseffektiva lösningar gjort
att antalet lönsamma applikationer för kunderna har ökat dramatiskt.
Se vidare www.ledventure.se
The Blue Shift AB, Stockholm, som kommer att stå för ca 30% av omsättningen
utvecklar fiberkommunikationslösningar för stora operatörer men också
telekomleverantörer. Bolaget har en hög kompetens på passiv
fiberkommunikationsstruktur och samarbetar med flera världsledande leverantörer i
hela världen. Stor del av produktsortimentet är framtaget och certifierat av Bolaget
självt. Se vidare www.tbsoptics.se
Alla koncernens produkter är en blandning av egenutvecklade produkter och produkter
från ledande leverantörer världen över. Marknaden för våra produkter växer. Flera av
bolagen i koncernen drar fördel av det ständigt stigande behovet av bredband. Detta
kommer att driva den underliggande marknaden i många år till. Dessutom kommer
utbyggnaden av 4G nät ger en ytterligare marknadstillväxt under de närmaste åren,

detta samtidigt som utrustning och produkter för FTTH (fiber-to-the-home) och andra
bredbandslösningar fortsätter att öka.
Koncernen säljer i första hand sina produkter på nordiska marknaden men vi finns
representerade i större delen av Europa och säljer också en mindre del till resten av
världen.
Hexatronic skall växa genom att dotterbolagen växer organiskt på sina respektive
marknader. I tillägg till detta har Bolaget en uttalad förvärvsstrategi.

Koncernens finansiella mål:
Lönsamhet: EBITDA marginal (rörelseresultat före avskrivningar) på minst 10%.
Bolaget skall vara vid det målet under 2014. För bokslutsåret 13/14 var EBITDA
marginalen 6,4 %.
Tillväxt: Alla bolag i koncernen skall växa mer än sin marknad organiskt. Koncernen
eftersträvar en genomsnittlig tillväxt på minst 25% per år. Större delen av denna tillväxt
kommer att vara förvärvsdriven. Detta mål har överträffats med råge under
bokslutsåret. Efter förvärvet av The Blue Shift som konsolideras from den 1 september
2013 kommer tillväxtmålet för nästa år (sept 13-aug 14) vara säkrat. The Blue Shift
omsatte sitt förra bokslutsår 32 mkr och var lönsamt.
Finansiell stabilitet: Koncernen skall ha en soliditet på minst 40 %. Soliditeten i
Bolaget var 47 % vid utgången av rapportperioden. Vid förvärv kan riktade
nyemissioner användas i begränsad omfattning. Det är styrelsens inriktning att
begränsa utspädning i möjligaste mån. Den viktigaste måttstocken vid utvärdering av
nya förvärv, förutom rent affärsmässiga, är utvecklingen av vinsten per aktie för
koncernen. Allt för att skapa mesta möjliga aktieägarvärde.
Långsiktigt tillväxtmål: Koncernen skall nå en lönsam omsättning om 250 mkr inom 5
år (tom 2017). Bolaget omsatte bokslutsåret, 1 sep 2012-31 aug 2013, 71 mkr.

Utsikter för kommande bokslutsår (1 september 2013 till 31 augusti
2014):
Bolaget och samtliga dotterbolag ska fortsätta att arbeta med stora kunder och större
projekt där bolagens mervärde som kompetent produktleverantör och teknik- och
lösningspartner utgör en konkurrensfördel.
Marknaden för fiberoptiska/bredbandsprodukter och de andra marknader där
koncernens bolag arbetar är och kommer att förbli tillväxtmarknader i många år framåt.
Styrelsen ser positivt på det närmaste året och ser framför sig att tillväxten skall förbli
god.
Förvärvet av The Blue Shift och den organiska tillväxten kommer att kraftigt öka

koncernens omsättning under kommande bokslutsår. Omsättningsökningen kommer att
ske under lönsamhet. The Blue Shift omsatte sitt förra bokslutsår 32 mkr. Detta innebär
att omsättningen för koncernen under nästa år kommer att överstiga 100 mkr.
Under året kommer konsolidering av den nuvarande koncernstrukturen att prioriteras.
Bolaget fortsätter dock att vara öppen för ytterligare förvärv skulle rätt tillfälle yppa sig.
I övrigt lämnar inte Bolaget några prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till kommunikén
Koncernen har efter förvärvet av The Blue Shift 22 st anställda.
Bolagets aktie är listat på Aktietorget under tickern HTRO.
Under året har tre stycken aktie-emissioner genomförts:
• Riktad nyemission till Gert Nordin på 400 000 st aktier med ett pris per aktie på
2,50 kronor. Emissionen var en återbetalning av det aktielån som Gert Nordin
gjort för att slutföra förvärvet av Memoteknik där 400 000 st aktier på
motsvarande villkor var en del av köpeskillingen.
• Garanterad företrädesemission i enlighet med Årsstämmans bemyndigande på
totalt 1 200 000 aktier med ett pris per aktie på 1,63 kr genomfördes 7 augusti.
Emissionen genomfördes för att säkerställa finansiering av framtida förvärv.
• Riktad nyemission till säljarna av The Blue Shift på 1 440 000 aktier med ett pris
per aktie på 2,50 kronor. Denna emission är inte slutgiltigt registrerad vid denna
rapports avgivande.
Under året har följande teckningsoptionsprogram utgivits:
• 600 000 teckningsoptioner med en teckningskurs på 3,00. Genomfördes med
bemyndigandet från förra Årsstämman och optionerna har tecknats och betalts i
sin helhet av Bolagets personal.
• 720 000 st teckningsoptioner med teckningskurs på 4,30 kronor genomfördes
per beslut på Extra Bolagsstämma den14 augusti. Dessa teckningsoptionerna har
tillfallit de Säljare av The Blue Shift som även i framtiden skall vara aktiva i
Bolaget.
• Tidigare utgivet teckningsoptionsprogram på 600 000 st teckningsoptioner som
tecknats av personal har förfallit utan teckning under året.
• De två utestående teckningsoptionsprogrammen motsvarar en utspädning på
knappt 9% vid full teckning varav 4% är teckningsoptionsprogram som tilldelats
personal.

Finansiell ställning och likviditet
Bolagets finansiella ställning och likviditet är god. Likvida medel uppgick per den 31
augusti till 290 kkr. Dessutom finns ett outnyttjad beviljat checkkreditutrymme på 1 188
kkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för innevarande bokslutsår (1 sept-31
augusti) uppgick till – 1 516 kkr. Det negativa kassaflödet förklaras i första hand genom
ökad rörelsekapital bindning i slutet av året. Kassaflödet från den löpande
verksamheten kommer att vara positiv framöver.
Kommande rapporttillfällen
Bolagsstämma den 18 december 2013
Rapport kvartal 1, 2013/14 den 28 januari 2014
Denna rapport har varit inte varit föremål för revisorernas slutliga granskning.
Hisings Backa den 10 oktober 2013.

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 bokslutskommuniké kontakta:
• Göran Nordlund Styrelseordförande 070-433 13 20
• Gert Nordin Verkställande Direktör 070-858 34 20
För mer information om verksamheten:
www.hexatronicscandinavia.se
Hexatronic är en teknikhandels-koncern. I koncernen finns bolagen Hexatronic,
Memoteknik. The Blue Shift och LEDventure. Hexatronic (Göteborg), The Blue Shift
(Stockholm) och Memoteknik (Skellefteå) utvecklar, marknadsför och levererar produkter
och komponenter för bredbandskommunikation i första hand över fiberkabel. Dessa bolag
säljer sina produkter till operatörer, nätägare, telekomleverantörer, återförsäljare och
systemintegratörer. LEDventure (Göteborg) marknadsför och säljer LED-skärmar och
system för det publika rummet. Kunderna är företag och offentlig förvaltning. Koncernen
har sitt säte i Göteborg och har 22 st anställda. Hexatronic omsätta 72 mkr under
räkenskapsåret 2012/13 och förväntas att växa kraftigt under lönsamhet under de
närmaste åren. För mer
information se www.hexatronicscandinavia.se.
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Resultaträkning

2013-06-01

2012-09-01

2012-06-01

2011-09-01

2013-08-31

2013-08-31

2012-08-31

2012-08-31

13 983

70 958

8 706

39 266

13 983

70 958

8 706

39 266

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Råvaror och handelsvaror

-

10 025

-

46 776

-

6 697

-

28 790

Övriga externa kostnader

-

1 213

-

8 701

-

772

-

3 765

Personalkostnader

-

2 351

-

10 940

-

1 210

-

6 111

-

395

-

1 399

-

113

-

453

-

13 984

-

67816

-

8 792

-

39 119

-

135

3 142

-

86

Avskrivningar
av materiella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

147

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader

40

41

-

1

-

76

-

688

-

28

-

117

-

36

-

647

-

28

-

116

2 495

-

114

13

-

120

-

120

2 482

-

234

-

89

Resultat efter finansiella poster

-

37

Skatt på årets resultat

-

13

Periodens resultat

-

50

-

31
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Balansräkning

2013-08-31

2012-08-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

4 935

632

Summa anläggningstillgångar

4 935

632

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och handelsvaror

11 034

7 159

11 034

7 159

11 020

5 890

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

168
3 020

652

371

285

14 579

6 827

290

446

Summa omsättningstillgångar

25 903

14 432

Summa tillgångar

30 838

15 064

Kassa och bank
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2013-08-31

2012-08-31

Balansräkning forts

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

595

595

Bundna reserver

324

248

919

843

Överkursfond

8 715

8 715

Fria reserver

3 214

1 653

Fritt eget kapital

Årets resultat

2 482

-

89

14 411

10 279

15 330

11 122

Uppskjuten skatt

160

111

Summa avsättningar

160

111

Checkkredit

3 412

807

Låneskulder

4 597

Summa långfristiga skulder

8 009

807

3 867

1 456

Summa eget kapital
Avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder

1 538

228
720

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 934

620

Summa kortfristiga skulder

7 339

3 024

Summa eget kapital,avsättningar och skulder

30 838

15 064

Ställda säkerheter

10 200

6 100

Ansvarsförbildelser

-

-
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Kassaflödesanalys

2012-09-01

2011-09-01

2013-08-31

2012-08-31

Den löpande verksamheten
Inbetalningar från kunder
Utbetalningar till leverantörer och anställda

65 829
-

66 418

Erlagd ränta

-

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten

41 861
-

40 486

552

-

117

-

416

-

-

1 516

Erhållen ränta m.m.

41

1
195
1 064

Investeringsverksamheten
Förvärv av goodwill

-

4 814

-

Förvärv av dotterbolag

-

2 516

-

Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar

-

357

-

Förvärv av inventarier, verktyg, installationer

-

-

Amortering långfristiga lån

-

-

7 687

-

Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

Finansieringsverksamheten
Upptagna långfristiga lån
Amortering långfristiga lån

8 009
-

Årets nyemission

807

-

76

Överkursfond

1 769

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

9 047

Årets kassaflöde

-

-

1 040
-

-

1 040

156

24

Likvida medel vid årets början

446

422

Likvida medel vid årets slut

290

446
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2012-09-01

2011-09-01

2013-08-31

2012-08-31

Nettoomsättningstillväxt (%)

80,7%

-12,1%

EBITDA - marginal (%)

6,40%

1,53%

Rörelsemarginal (%)

4,43%

0,37%

49,72%

73,80%

0,183885

0,01218

165 467

18 125

203

232

15

8

13 500 000

11 900 000

Nyckeltal

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

