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Stark resultatförbättring – ökning av resultatet efter finansnetto med 112
procent till 15,5 (7,3) miljoner kronor
Ökning av omsättningen med 39 procent till 91 miljoner kronor
Ökning av orderingången med 38 procent
Vinsten per aktie uppgick till 1,04 (0,62) kronor
Förvärv av IT –konsultbolaget Cogency AB

Resultat och finansiell ställning 1)
De första nio månaderna 1999 har kännetecknats av en fortsatt god efterfrågan på
såväl produkter som tjänster.
Novotek-koncernen redovisar för perioden 1 januari till 30 september 1999 en ökning
av resultatet efter finansnetto med 112 procent till 15,5 (7,3) miljoner kronor.
Rörelseresultatet ökade med 109 procent till 14,6 (7,0) miljoner kronor.
Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 15,9 (10,7) procent.
Koncernens omsättning ökade under perioden med 39 procent till 91,4 (65,6) miljoner
kronor. Tillväxten var i sin helhet organisk.
Orderingången ökade med 38 procent till 90,7 (65,8) miljoner kronor.
Likviditeten ökade avsevärt både genom ett fortsatt positivt kassaflöde från den
löpande verksamheten på 14,8 miljoner och genom nyemission i samband med
börsnoteringen, som tillförde bolaget 40,3 miljoner kronor.
Likvida medel uppgick till 69,8 (18,5) miljoner kronor.
Soliditeten ökade till 63,6 (33,6) procent.
Viktiga händelser under tredje kvartalet
Novotek har förvärvat 52 procent av aktierna i Cogency AB och avtalat om köp av
resterande aktier.
Cogency grundades 1990 och är huvudsakligen verksamt inom livsmedels- och
läkemedelsindustrin. Med hjäp av olika typer av datorprogram och hårdvaror bygger
Cogency kompletta automations- och IT- lösningar.
Exempel på kunder är Arla, Astra, Cloetta och Hemglass.
Företaget har idag 12 anställda och finns i Getinge, Halland. Omsättningen på årsbasis
är ungefär 15 miljoner kronor.
Cogency har haft en god utveckling och passar väl in i Novoteks strategi. Dels
kommer tekniska lösningar och produkter som utvecklats inom Novotek att kunna
användas i Cogencys leveranser, dels kommer samgåendet att stärka Novotekkoncernen inom de viktiga branschsegmenten livsmedel och läkemedel, vilka ses som
tillväxtsbranscher för industriell IT och automation. Förvärvet innebär en positiv
resultatpåverkan redan innevarande år. Förvärvet betalas kontant.
Köpet omfattar initialt 52 % av aktierna och ytterligare 16 % varje år den 1 mars åren
2001, 2002 och 2003.
Priset för de återstående 48 % av aktierna blir beroende av Cogencys vinstutveckling
åren 2000 - 2002. De nuvarande ägarna kommer att kvarstå som anställda med Per

Erik Ladd som VD. Övertagandet av bolaget skedde 1 oktober och köpet har således
ej påverkat resultatet i denna rapport.
Novotek Danmark har fått en order från NKT som är Danmarks största
kabeltillverkare. Novotek skall modernisera styr- och övervakningssystemet.
Utrustningen skall styra och övervaka ungefär 30.000 punkter 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 baserad
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 senaste kvartalet 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 ABB och
Siemens samt från ytterligare några leverantörer. Detta är ett bra exempel på hur
Novoteks affärsstrategi att sammankoppla system från olika leverantörer till ett
integrerat informationssystem kan realiseras.
Nytt samarbetsavtal
Branschspecifika lösningar blir allt viktigare. Novotek har under tredje kvartalet
tecknat ett samarbetsavtal 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.
Genom samarbetet ökas kostnadseffektiviteten i leveranser från Novotek och
produktionslinjer kan användas effektivare, med bättre planering och kortare
stopptider.
Moderbolaget
Nettoomsättningen uppgick under perioden 1 januari – 30 september 1999 till 2,2
(0,2) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,1 (0,2) miljoner
kronor. Likvida medel uppgick till 47,0 (2,5) miljoner kronor.
Utsikter
Novotek har stärkt sin ställning under årets första nio månader och en fortsatt god
utveckling 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 ytterligare förvärv och fortsatt
utbyggnad av verksamheten.
Nästa rapporttillfälle
Bokslutskommuniké för 1999 avges den 15 februari 2000.

Malmö 28 oktober 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 moderbolaget, avser således proformauppgifter för de
första nio månaderna 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

Koncernens resultaträkningar
Belopp i miljoner kronor
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Resultat före avskrivningar

jan-sept 1999
91.4
-76.5
14.9

proforma
jan-sept 1998
65.6
-58.4
7.1

proforma
helår 1998
98.6
-82.6
16.0

Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar

-0.3
14.6

-0.1
7.0

-0.6
15.4

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

1.0
-0.1
15.5

0.4
-0.1
7.3

0.8
-0.2
16.0

Skatt
Resultat efter skatt

-4.4
11.0

-2.0
5.2

-

Koncernens balansräkningar
Belopp i miljoner kronor
Anläggningstillgångar exklusive goodwill
Goodwill
Övriga omsättningstillgångar
Kundfordringar
Kassa och bank

1999-09-30
2.2
0.2
3.7
21.7
69.8

proforma
1998-09-30
1.2
5.1
18.6
18.5

1998-12-31
1.1
0.1
3.2
19.3
16.6

Summa tillgångar

97.6

43.4

40.3

Eget kapital
Minoritetsintressen
Negativ goodwill
Räntebärande skulder
Icke räntebärande skulder

62.1

14.6

0.9
0.1
34.5

0.1
28.7

11.0
0.1
1.1
1.0
27.1

Summa eget kapital och skulder

97.6

43.4

40.3

jan-sept 1999
16.3
15.9
69.8
63.6
74.0

proforma
jan-sept 1998
10.9
10.7
18.5
33.6
62.0

proforma
helår 1998
16.2
15.6
16.6
27.7
64.0

Nyckeltal
Belopp i miljoner kronor
Bruttomarginal %
Rörelsemarginal %
Nettokassa
Soliditet %
Medelantal anställda

Koncernens kassaflödesanalyser
Belopp i miljoner kronor
jan-sept
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1999
14.8
-1.7
40.3

proforma
jan-sept 1998
6.9
-0.3
-2.3

proforma
helår 1998
11.1
n.a.
n.a.

Periodens kassaflöde

53.4

4.4

n.a.

jan-sept 1999
Antal aktier vid periodens slut
10.600.000
Vinst per aktie efter schablonskatt, kronor
1.04
Eget kapital per aktie, kronor
5.86

proforma
jan-sept 1998
8.400.000
0.62
1.74

proforma
helår 1998
8.400.000
1.38
1.31

Data per aktie

