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• Stark resultatförbättring – ökning
av rörelseresultatet med 137 pro-
cent till 9,5 miljoner kronor

• Ökning av omsättningen med 51
procent till 62 miljoner kronor

• Ökning av orderingången med 
58 procent

• Vinsten per aktie uppgick till 
0,68 (0,35) kronor

• Nyemission och börsnotering på 
O-listan från och med den 30 juni

Resultat och finansiell ställning 1)

Första halvåret 1999 har kännetecknats av
en fortsatt god efterfrågan på såväl pro-
dukter som tjänster.

Novotek-koncernen redovisar för peri-
oden 1 januari till 30 juni 1999 en ökning
av rörelseresultatet med 137 procent till
9,5 (4,0) miljoner kronor. Rörelsemar-
ginalen ökade starkt och uppgick till 15,3
(9,7) procent.

Koncernens omsättning ökade under
perioden med 51 procent till 62,2 (41,2)
miljoner kronor. Tillväxten var i sin helhet
organisk.

Orderingången ökade med 58 procent
till 64,8 (41,1) miljoner kronor.

Likviditeten ökade avsevärt både
genom ett fortsatt bra kassaflöde från den
löpande verksamheten på 13,7 miljoner
och genom nyemission i samband med
börsnoteringen, som tillförde bolaget 40,3
miljoner kronor.

Likvida medel uppgick till 69,5 (14,5)
miljoner kronor.

Soliditeten ökade till 60,9 (35,1) pro-
cent.

Viktiga händelser under andra
kvartalet

Novotek börsintroducerades den 30 juni
och aktien övertecknades 8 gånger. Såväl
institutionella investerare som privatper-
soner visade stort intresse och bolaget
fick cirka 3.500 nya aktieägare. 95 pro-
cent av de anställda är nu aktieägare.

Novotek Norge har fått order från
Statoil på övervakning av kraftförsörj-
ningen på en offshore oljeplattform och
ordern markerar en inbrytning på en för
Novotek ny marknad.

Från Klippans finpappersbruk har
Novotek fått en order att leverera styr- och
övervakningsutrustning för ångcentral,
pappersmaskin 7 och 9, stärkelsebered-
ning och vattenhantering.

Till Erasteel Kloster i Söderfors skall
Novotek leverera ett kvalitetsuppfölj-
ningssystem som möjliggör att varje batch
i tillverkningen kan följas. Mätvärden från
tillverkningen lagras, elektroniska rappor-
ter skapas och kan skrivas ut vid behov. 

I Tyskland har Novotek fått en princi-
piellt viktig order från Philips Medical i
Hamburg. Systemet skall säkra tillverk-
ningen av röntgenrör enligt ISO-9000 och
det skall i efterhand gå att spåra egenska-
perna för varje rör. Databehandlingen
utförs i en relationsdatabas och är ett bra
exempel på Novoteks lösningar för över-
gripande informationssystem.

Nytt samarbetsavtal

Kommunikation och integration mellan
processnära system och affärssystem blir
allt viktigare för Novotek. Under andra
kvartalet har därför avtal om samarbete
slutits med OSI Inc., USA. 

OSI utvecklar system som normalt
svarar för informationshantering inom en
produktionsenhet, men funktionen kan
ofta utsträckas globalt att täcka en kon-
cerns samtliga produktionsenheter. Flera
hundra persondatorer kan hämta informa-
tion från en gemensam databas. 

OSIs PI (Plant Information) kommer att
ingå som en integrerad komponent i
Novoteks leveranser till processindustrin i
Sverige, Danmark, Norge, Tyskland och
Finland. 

OSI har redan installationer i Norden
inom bland annat papper & cellulosa samt
läkemedel.

Moderbolaget

Nettoomsättningen uppgick under perio-
den 1 januari – 30 juni 1999 till 1,5 (0,2)
miljoner kronor. Resultatet efter finansi-
ella poster uppgick till 0,8 (0,2) miljoner
kronor. Likvida medel uppgick till 48,2
(2,5) miljoner kronor. 

Utsikter 

Novotek har stärkt sin ställning under det
senaste halvåret och en fortsatt god ut-
veckling förväntas för resterande del av
1999. Den lagda strategin har även under

denna period rönt framgångar framför allt
vad beträffar Novoteks branschlösningar.

Genom den starka likviditeten är
Novotek väl rustat för förvärv och fortsatt
utbyggnad av verksamheten.

Nästa rapporttillfälle

Novoteks delårsrapport för perioden 
1 januari – 30 september avges den 28
oktober 1999.

Malmö 19 augusti 1999

Novotek AB (publ)

Göran Andersson
VD och koncernchef

Delårsrapporten har ej varit föremål för
granskning av bolagets revisorer.

1) Novotek-koncernen bildades i december
1998. Siffrorna inom parentes, med
undantag för uppgifter rörande moder-
bolaget, avser således proformaupp-
gifter för första halvåret 1998.

Novotek AB
Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom in-
tegrationslösningar för industriell IT och
automation, vilka effektiviserar kundens
informationshantering. Genom ingående
kunskaper om kundernas branscher och
produktionsprocesser kan Novotek, ge-
nom att kombinera tredjepartsprodukter,
egenutvecklad programvara samt konsult-
tjänster, tillhandahålla systemlösningar
som

• integrerar hela eller delar av kundens
befintliga automationssystem eller

• integrerar kundens automationssystem
och dennes övriga datasystem i ett över-
gripande, integrerat informationssys-
tem, så kallat Manufacturing Execution
Systems (”MES”).

Härutöver levererar Novotek enskilda
programvaror, både egenutvecklade och
tredjepartsprodukter samt system för
exempelvis processreglering och maskin-
och robotstyrning.
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Koncernens resultaträkningar
Proforma Proforma

Belopp i miljoner kronor jan–juni 1999 jan–juni 1998 helår 1998

Nettoomsättning 62,2 41,2 98,6
Rörelsekostnader –52,5 –37,1 –82,6

Resultat före avskrivningar 9,7 4,1 16,0

Avskrivningar –0,2 –0,1 –0,6

Resultat efter avskrivningar 9,5 4,0 15,4

Finansiella intäkter 0,5 0,1 0,8
Finansiella kostnader –0,1 –0,1 –0,2

Resultat efter finansiella poster 9,9 4,0 16,0

Skatt –2,8 –1,1 –

Resultat efter skatt 7,2 3,0 –

Koncernens balansräkningar
Proforma

Belopp i miljoner kronor 1999-06-30 1998-06-30 1998-12-31

Anläggningstillgångar exklusive goodwill 1,6 1,2 1,1
Goodwill 0,3 0,0 0,1
Övriga omsättningstillgångar 4,2 5,3 3,2
Kundfordringar 20,1 16,3 19,3
Kassa och bank 69,5 14,5 16,6

Summa tillgångar 95,7 37,3 40,3

Eget kapital 58,3 13,0 11,0
Minoritetsintressen — — 0,1
Negativ goodwill 1,0 0,0 1,1
Räntebärande skulder 0,0 0,1 1,0
Icke räntebärande skulder 36,4 24,2 27,1

Summa eget kapital och skulder 95,7 37,3 40,3

Nyckeltal
Proforma Proforma

Belopp i miljoner kronor jan–juni 1999 jan–juni 1998 helår 1998

Bruttomarginal, % 15,6 9,9 16,2
Rörelsemarginal, % 15,3 9,7 15,6
Nettokassa 69,5 14,5 16,6
Soliditet, % 60,9 35,1 27,7
Medelantal anställda 73,0 62,0 64,0

Koncernens kassaflödesanalyser
Proforma Proforma

Belopp i miljoner kronor jan–juni 1999 jan–juni 1998 helår 1998

Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,7 –0,3 11,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten –0,6 –0,2 n.a.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40,3 0,0 n.a.

Periodens kassaflöde 53,4 –0,5 n.a.

Data per aktie
Proforma Proforma

jan–juni 1999 jan–juni 1998 helår 1998

Antal aktier vid periodens slut 10.600.000 8.400.000 8.400.000
Vinst per aktie efter schablonskatt, kronor 0,68 0,35 1,38
Eget kapital per aktie, kronor 5,50 1,55 1,31



Industrigatan 39 
Box 160 14 • 200 25 Malmö 

Tel 040-671 89 00 • Fax 040-94 76 17  
www.novotek.se • info@novotek.se

G
ra

fis
k 

fo
rm

 o
ch

 p
ro

d
uk

tio
n,

 S
ol

b
er

g 
K

om
m

un
ik

at
io

n 
· T

ry
ck

, ?
??

??
??

??
??

??
??

 1
99

9 


