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Ökning av resultatet efter finansnetto med 33 procent till 21,2 (16,0)
MSEK
Ökning av omsättningen med 29 procent till 126,8 (98,6) MSEK
Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 1,54 (1,38) kronor
Styrelsen föreslår en utdelning för 1999 på 0,50 kronor per aktie
Förvärv av IT-konsultbolagen Cogency AB, Dosesoft OY och Convident
Automation AB ökar faktureringen med cirka 50 MSEK år 2000
I juni börsnoterades Novotek på OM Stockholmsbörsens O-lista

Resultat och finansiell ställning 1)
År 1999 har kännetecknats av en fortsatt god efterfrågan på såväl produkter som
tjänster.
Novotek-koncernen redovisar för 1999 en ökning av resultatet med 33 procent till
21,2 (16,0) miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 19,9 (15,4)
miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 15,7 (15,6) procent.
Koncernens omsättning ökade under året med 29 procent till 126,8 (98,6) miljoner
kronor. Den organiska tillväxten uppgick till 25 %.
Orderingången ökade under året med 24 procent till 119, 4 (96,5) miljoner kronor.
Likviditeten ökade avsevärt både genom ett fortsatt positivt kassaflöde från den
löpande verksamheten på 21,7 miljoner och genom nyemission i samband med
börsnoteringen, som tillförde bolaget 40,3 miljoner kronor.
Likvida medel uppgick till 65,1 (16,6) miljoner kronor.
Soliditeten ökade till 60,5 (27,7) procent.
Koncernens bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 2,5
miljoner kronor.
Omsättningens fördelning
Av omsättningen härrör 55 procent från Sverige, 23 procent från Danmark, 10 procent
från Norge, 8 procent från Tyskland och 4 procent från övriga länder.
Viktiga händelser under året
Börsintroduktion
Novotek börsintroducerades den 30 juni och aktien övertecknades 8 gånger.
Såväl institutionella investerare som privatpersoner visade stort intresse och bolaget
fick cirka 3.500 nya aktieägare.
95 procent av de anställda blev aktieägare.
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Förvärv
Under slutet av året har två bolag förvärvats och precis efter nyår har ytterligare ett
bolag förvärvats.
I slutet av september förvärvades 52 procent av aktierna i Cogency AB och avtal slöts
om köp av resterande aktier. Övertagandet skedde 1 oktober.
Cogency är huvudsakligen verksamt inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Med
hjäp av olika typer av datorprogram och hårdvaror bygger Cogency kompletta
automations- och IT- lösningar. Företaget har 12 anställda och finns i Getinge,
Halland. Omsättningen på årsbasis är cirka 15 miljoner kronor.
I december förvärvades Dosesoft OY. Förvärvet har ej påverkat resultatet för 1999.
Dosesoft OY erbjuder mät-, test-, automations- och IT-lösningar för industrin. Papper
& cellulosa, järn och stål, tillverkningsindustrin och Finlands försvarsmakt är viktiga
områden för Dosesoft.
Företaget har 17 anställda och finns i Hyvinkää strax utanför Helsingfors.
Omsättningen på årsbasis är cirka 22 miljoner kronor.
Finska marknaden är strategiskt mycket viktig för Novotek och Finland är ett naturligt
led i Novoteks geografiska expansion.
Convident Automation AB förvärvades i början av januari 2000 och ingår i koncernen
från och med den 1 januari 2000. Företaget är huvudsakligen verksamt inom
Industriell IT och automation för verkstads- och läkemedelsindustrin. Företaget är
känt som marknadsledande för bildbehandlingslösningar.
Företaget har 11 anställda och finns i Malmö. Omsättningen på årsbasis är cirka 15
miljoner kronor.
Genom de tre förvärven tillförs Novotek 40 nya anställda, en ökad fakturering för år
2000 med ungefär 50 MSEK och en positiv resultatpåverkan.
Samtliga förvärv har skett kontant och således har antalet aktier ej ökats.
Efter förvärven har Novotek-koncernen 16 kontor i Norden och Tyskland.
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Intressanta order och projekt
I Tyskland har Novotek fått och genomfört en principiellt viktig order från
Volkswagen i Hannover.
Systemet styr och övervakar gjuteriet för samtliga motorer för såväl personbilar som
lätta lastbilar som tillverkas i koncernen. I systemet finns ett 60-tal datorer.
Systemet säkrar och dokumenterar tillverkningen enligt ISO-9000. Databehandlingen
utförs i en relationsdatabas.
Novotek Danmark har fått en order från NKT som är Danmarks största
kabeltillverkare. Novotek skall modernisera styr- och övervakningssystemet.
Utrustningen skall styra och övervaka en stor mängd information med 36 datorer.
Produktionsanläggningen kommer också att totalintegreras genom sammankoppling
med affärssystemet SAP/R3.
Det medicintekniska företaget Dignitana i Lund har utvecklat en ny kylmaskin med
tillhörande kylmössa för patientbehandling. Datorsystemet i utrustningen är baserat på
lösningar från Novotek och temperaturen hålls konstant inom mycket snäva ramar.
All data och alla händelser registreras och kan presenteras vid önskemål. Utrustningen
är nu godkänd av ansvariga klassningssällskap för leverans i större skala, även för den
krävande amerikanska marknaden.
Stora Enzo Fine Paper i Grycksbo bygger ut sin pappersmaskin PM10 för 350
miljoner kronor. Under året har Novotek fullföljt sin leverans av operatörssystem till
anläggningen. Enligt kunden var Novotek den enda leverantör som kunde uppfylla
kraven. Novoteks leverans integrerar system från bland andra ABB och Siemens.
Detta är ett bra exempel på hur Novoteks affärsstrategi att sammankoppla system från
olika leverantörer till ett integrerat informationssystem kan realiseras.
Till Statoil har Novotek Norge levererat ett datorsystem för övervakning av
kraftförsörjningen på en offshore oljeplattform och leveransen markerar en inbrytning
på en för Novotek ny marknad.
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Nya samarbetspartners
Novotek har som strategi att vid varje tillfälle göra en bedömning om det är mest
lönsamt att utveckla en produkt själv eller sluta ett samarbete med företag som har en
existerande lösning. Under året har utredningar visat att det i fyra fall varit mest
lönsamt att sluta samarbetsavtal.
Kommunikation mellan processnära system, MES och affärssystem blir allt viktigare
för Novotek. Under året har därför avtal slutits med Envision IT och OSI i USA.
Envision IT har utvecklat en produkt, Visual Flow för kommunikation med SAP.
OSI utvecklar system som normalt svarar för informationshantering inom en
produktionsenhet, men funktionen kan ofta utsträckas globalt att täcka en koncerns
samtliga produktionsenheter. Flera hundra persondatorer kan hämta information från
en gemensam databas.
Branschspecifika lösningar blir allt viktigare. Under året har ett samarbetsavtal
tecknats med Prodac Ltd som specialiserat sig på produktionsuppföljningssystem för
dryckesindustrin. Systemet finns exempelvis installerat i Coca Colas nya fabrik i
Stockholm.
Prodacs program Drinksoft kommer att integreras i Novoteks branschlösningar för
livsmedelsindustrin.
Personal
Antalet anställda i koncernen ökade kraftigt mot slutet av året och var vid årsskiftet
106 (68) personer.
Medelantalet anställda uppgick till 76 (64) personer.
Med Convidents personalstyrka var antalet anställda i början av januari i år 117
personer.
Moderbolaget
Nettoomsättningen uppgick under året till 9,9 (0,4) miljoner kronor. Resultatet efter
finansiella poster uppgick till 8,2 (0,2) miljoner kronor. Likvida medel uppgick till
41,8 (3,4) miljoner kronor.
Utsikter
Novotek har stärkt sin ställning betydligt under året. Den lagda strategin har rönt
framgångar framför allt vad beträffar Novoteks branschlösningar.
Genom den starka likviditeten är Novotek väl rustat för ytterligare förvärv och fortsatt
utbyggnad av verksamheten.
Kommande rapporttillfällen
Bolagsstämma
Delårsrapport, januari – mars
Delårsrapport, januari – juni
Delårsrapport, januari – september
Bokslutskommuniké för år 2000

26 april
26 april
16 augusti
19 oktober
15 februari 2001

Årsredovisning
Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att skickas per post till samtliga
aktieägare. Den kan också beställas från Novotek på telefon 040-6718900.
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Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 26 april klockan 17.00 i Malmö.
Styrelsen föreslår en utdelning av 0,50 kronor per aktie.
Malmö 15 februari 2000
Novotek AB (publ)
Göran Andersson
VD och koncernchef
Bokslutskommunikén har översiktligt granskats av bolagets revisorer.
1) Novotek-koncernen bildades i december 1998. Siffrorna inom parentes, med
undantag för uppgifter rörande moderbolaget, avser således proformauppgifter för
1998.
Novotek AB
Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och
automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående
kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att
kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster,
tillhandahålla systemlösningar som
*

integrerar hela eller delar av kundens befintliga automationssystem eller

*

integrerar kundens automationssystem och dennes övriga datasystem i ett
övergripande, integrerat informationssystem, så kallat Manufacturing
Execution Systems (”MES”).

Härutöver levererar Novotek enskilda programvaror, både egenutvecklade och
tredjepartsprodukter samt system för exempelvis processreglering och maskin- och
robotstyrning.
Novotek-aktien noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista från juni 1999.
Novotek AB
Box 16014
200 25 Malmö
Tel : 040-6718900
Fax: 040-947617
www.novotek.se
info@novotek.se
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Koncernens resultaträkningar

proforma
helår 1999

helår 1998

126.8
-106.5
20.3

98.6
-82.6
16.0

Avskrivningar anläggningstillgångar
Avskrivningar goodwill
Resultat efter avskrivningar

-0.5
0.1
19.9

-0.6
15.4

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

1.4
-0.1
21.2

0.8
-0.2
16.0

Skatt
Minoritetsandel
Resultat efter skatt

-4.6
-0.3
16.3

-

Belopp i miljoner kronor

Omsättning
Rörelsekostnader
Resultat före avskrivningar

Koncernens balansräkningar
1999-12-31

1998-12-31

Anläggningstillgångar exklusive goodwill
Goodwill
Övriga omsättningstillgångar
Kundfordringar
Kassa, bank och kortfristiga placeringar
Summa tillgångar

3.4
11.2
7.3
24.8
65.1
111.8

1.1
0.1
3.2
19.3
16.6
40.3

Eget kapital
Minoritetsintressen
Negativ goodwill
Räntebärande skulder
Icke räntebärande skulder
Summa eget kapital och skulder

67.7
0.9
0.9
0.1
42.1
111.8

11.0
0.1
1.1
1.0
27.1
40.3

helår 1999

helår 1998

16.0
15.7
65.1
60.5
76.0
106.0

16.2
15.6
16.6
27.7
64.0
68.0

helår 1999

helår 1998

21.7
-13.9
40.6
48.4

11.1
n.a.
n.a.
n.a.

helår 1999

helår 1998

10.600.000
1.54
6.38

8.400.000
1.38
1.31

Belopp i miljoner kronor

Nyckeltal
Belopp i miljoner kronor

Bruttomarginal %
Rörelsemarginal %
Nettokassa
Soliditet %
Medelantal anställda
Antalet anställda vid periodens slut

proforma

Koncernens kassaflödesanalyser
Belopp i miljoner kronor

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

proforma

Data per aktie
Antal aktier vid periodens slut
Vinst per aktie efter schablonskatt, kronor
Eget kapital per aktie, kronor

proforma

6

