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Kvartalsrapport 3, 1 mars till 31 maj 2013

121% tillväxt och ökad lönsamhet,
EBITDA marginal 7,2%!
•

•
•
•

Teknikhandelskoncernen börja ta form. Under kvartalet har samtliga bolag utvecklats
väl. Detta har inneburit en kraftigt förbättrad lönsamhet och en kraftig tillväxt jämfört
med föregående år. Tillväxten för perioden är 121%. Tillväxten är i första hand
förvärvsdriven.
EBITDA marginal uppgår för perioden till 7,2%.
Fortsatt god orderingång pekar på att bokslutsåret kommer att kunna avslutas positivt.
Hexatronic fortsätter att undersöka ytterligare förvärv och nyetableringar inom
närliggande branscher.

Rapportperioden tredje kvartalet, 1 mars till 31 maj 2013
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 21 263 kkr (9 607 kkr), vilket motsvarar en tillväxt på 121 %
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 525 kkr (-117 kkr)
Rörelseresultat uppgick till 1 104 kkr (-230 kkr)
Nettoresultatet uppgick till 831 kkr (-258 kkr)
Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till 0,07 kr (antal aktier 11 900 000 s).

Händelser under tredje kvartalet, 1 mars till 31 maj 2013
•
•
•

Samtliga bolag och affärsområden har levererat enlig plan.
Bolaget LEDventure har startats. LEDventure levererar stora LED skärmar för det publika
rummet, se www.ledventure.se.
Koncernen arbetar vidare med att undersöka ytterligare förvärv och nyetableringar inom
närliggande teknikområden.

Perioden 1 september till 31 maj 2013 (tre kvartal)
• Nettoomsättningen uppgick till 56 975 kkr (30 560 kkr), vilket motsvarar en tillväxt på 86 %
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 4 147 kkr (573 kkr)
• Rörelseresultat uppgick till 3 143 kkr (233 kkr)
• Nettoresultatet uppgick till 2 532 kkr (145 kkr)
• Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till 0,21 kr (antal aktier 11 900 000 s).
•
Händelser efter periodens utgång
•

Styrelsen har utnyttjat bemyndigandet från Årsstämman och nyemitterat 400 000 st aktier.
Nyemissionen var en del i förvärvet av Memoteknik Holding AB. Nytt antal totalt antal aktier är
12 300 000 aktier.

VDs kommentar
”Hexatronic, den nya teknikhandelskoncernen är här!”
”Vi ser nu att vår strategi att bygga en teknikhandelskoncern runt ett antal affärsområden börjar bära
frukt. Kvartalet uppvisade en fortsatt förbättrad lönsamhet. Samtidigt har vi vuxit kraftigt jämfört med
motsvarande period förra året. Tillväxten kommer i första hand från förvärv men vi ser även organisk
tillväxt.
Vi ser med stor glädje att också vårt nystartade bolag, LEDventure, som levererar stora LED skärmar
för det publika rummet.
Vi arbetar också vidare med ett par möjliga nya, ytterligare förvärv.
Styrelsen har fastställt våra nya finansiella mål. Dessa betyder att vi ser framför oss en koncern som
inom 5 år omsätter minst 250 mkr. Vi har lagt grunden för denna tillväxt i vår strategi att bygga en
teknikhandelskoncern via organisk och förvärvsdriven tillväxt.
Vår nya koncern tar form och jag och mina medarbetare ser med tillförsikt fram emot flera år av
lönsam tillväxt.” säger Gert Nordin, VD och koncernchef i Hexatronic Scandinavia AB.

Verksamheten
Hexatronic driver sin verksamhet från Göteborg och Skellefteå. Verksamheten drivs i tre bolag
Hexatronic, Memoteknik och LEDventure.
Hexatronic, Göteborg, som står för ca 50% 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.
Memoteknik, Skellefteå, står för cirka 30% av omsättningen utvecklar och producerar produkter och
lösningar för fibernät. Memoteknik marknadsför de flesta av sina produkter under varumärket
Lightmate.
LEDventure står för ca 10% av omsättningen. LEDventure är nystartat under året. Bolaget levererar
produkter och system runt stora LEDskärmar i det publika rummet. LEDventure har sitt säte i
Göteborg.
Alla Bolagets 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,
detta samtidigt som utrustning och produkter för FTTH (fiber-to-the-home) och andra
bredbandslösningar fortsätter att öka.
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.

Marknaden för system innehållande större LED skärmar växer kraftigt. Under de senaste åren har mer
kostnadseffektiva lösningar gjort att antalet lönsamma applikationer för kunderna har ökat dramatiskt.
Bolaget skall med LEDventure exploatera denna potential.
Vi säljer i första hand våra produkter på nordiska marknaden men vi finns representerade i större delen
av Europa.
Hexatronic skall växa organiskt med sina respektive marknader utöver detta har Bolaget en uttalad
förvärvsstrategi.
Bolagets finansiella mål är:
Lönsamhet: EBITDA marginal (rörelseresultat före avskrivningar) på minst 10%. Bolaget skall vara vid
det målet under 2014. Efter tre kvartal var EBITDA-marginalen ökande och låg på 7,28%.
Tillväxt: Alla bolag i koncernen skall växa mer än sin marknad organiskt. Koncernen eftersträvar en
tillväxt på minst 25% per år. Större delen av denna tillväxt kommer att vara förvärvsdriven. Detta mål
har överträffats med råge under innevarande bokslutsår.
Finansiell stabilitet: Koncernen skall ha en soliditet på minst 40%. Soliditeten i Bolaget var 46% vid
utgången av rapportperioden.
Långsiktigt tillväxtmål: Koncernen skall nå en lönsam omsättning om 250 mkr inom 5 år
Bolaget omsatte förra bokslutsåret, 1 sep 2011-31 aug 2012, ca 40 mkr (innan förvärvet av
Memoteknik Holding AB). Koncernen har efter förvärvet 15 st anställda. Bolagets aktie är listat på
Aktietorget under tickern HTRO.
Utsikter för innevarande 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.
Förvärvet av Memoteknik och Lightmate 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.
Bolaget har en god finansiell ställning. Under året kommer konsolidering av Memoteknik-förvärvet att
prioriteras. Organisk tillväxt prioriteras över förvärvsdriven tillväxt i koncernen. Bolaget fortsätter dock
att vara öppen för ytterligare förvärv skulle rätt tillfälle yppa sig.
I övrigt lämnar inte Bolaget några prognoser.

Övriga kommentarer till kvartalsrapport 3 (1 mars 2013 till 31 maj 2013).
Finansiell ställning och likviditet
Bolagets finansiella ställning och likviditet är god. Likvida medel uppgick per den 31 maj till 556 kkr.
Dessutom finns ett outnyttjad beviljat checkkreditutrymme på 2,6 mkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten för innevarande bokslutsår (1 sept-30 november) uppgick
till -251 kkr.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké släpps den 10 oktober
Bolagsstämma den 18 december
Denna rapport har varit inte varit föremål för revisorernas slutliga granskning.
Hisings Backa den 1 juli 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
Gert Nordin Verkställande Direktör

070-433 13 20
070-858 34 20

För mer information om verksamheten
www.hexatronic.se

Hexatronic är en teknikhandels-koncern. I koncernen finns bolagen Hexatronic, Memoteknik och
LEDventure. Hexatronic (Göteborg) och Memoteknik (Skellefteå) utvecklar, marknadsför och levererar
produkter och komponenter för bredbandskommunikation. Dessa bolag säljer sina produkter till operatörer,
nätägare, 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 15 st anställda. Hexatronic kommer att omsätta ca 75-80 mkr under
räkenskapsåret 2012/13 och förväntas att växa kraftigt under lönsamhet under de närmaste åren. För mer
information se www.hexatronic.se.
.
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Resultaträkning

2013-0301
2013-0531

2012-09-01
2013-05-31

2012-03-01
2012-05-31

2011-09-01
2012-05-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
av materiella anläggningstillgångar

21 263

56 975

9 607

30 560

21 263

56 975

9 607

30 560

-

13 335
3 086
3 317

-

36 751
7 488
8 589

-

7 228
1 052
1 444

-

22 093
2 993
4 901

-

421
20 159

-

1 004
53 832

-

113
9 837

-

340
30 327

3 143

-

230

612
611

-

2 532

-

29
28
258
-

2 532

-

258

Rörelseresultat

1 104

233

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Periodens resultat

1
-

274
273
831
831

1
-

1

1
-

89
88
145

145
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Balansräkning

2013-05-31

2012-05-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
5 310
5 310

744
744

5 310

744

10 783
10 783

7 025
7 025

10 871
69
818

5 347
104
601

692
12 450

288
6 340

556

491

Summa omsättningstillgångar

23 789

13 856

Summa tillgångar

29 099

14 600

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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2013-05-31

2012-05-31

Balansräkning forts

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

595

595

268
863

248
843

8 715
1 460

8 715
1 604

Årets resultat

2 532
12 707

145
10 464

Summa eget kapital

13 570

11 307

160
160

160
160

Långfristiga skulder
Checkkredit

1 962

-

Låneskulder
Summa långfristiga skulder

5 284
7 246

-

4 993
1 107

1 814
359

2 023
8 123

960
3 133

29 099

14 600

Bundna reserver
Fritt eget kapital
Överkursfond
Fria reserver

Avsättningar
Uppskjuten skatt
Summa avsättningar

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

10 200

6 100
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Den löpande verksamheten
Inbetalningar från kunder
Utbetalningar till leverantörer och anställda
Erhållen ränta m.m.
Erlagd ränta

2011-09-01
2012-05-31

2011-09-01
2012-05-31

Kassaflödesanalys

52 005
-

33 699

-

51 339
1
613

-

31 239

-

1
88

Betald/återbetald inkomstskatt

-

305

-

407

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-

251

Investeringsverksamheten
Förvärv av goodwill
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar
Förvärv av andelar i intressebolag
Amortering långfristiga lån
Utbetald utdelning

-

4 814
874
116
807

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

6 611

-

1 966

Finansieringsverksamheten
Upptagna/återbetalning långfristiga lån
Årets nyemission

7 245
20

-

Överkursfond
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

7 265

-

0
1 847

-

119
421
49

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

-

403
446
293
556

1 847
0

491
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2012-09-01
2013-05-31

2011-09-01
2012-05-31

Nettoomsättningstillväxt (%)

86,4%

-7,0%

EBITDA - marginal (%)

7,28%

1,88%

Rörelsemarginal (%)

5,52%

0,76%

Soliditet (%)

46,60%

77,40%

Resultat per aktie (kr)

0,21277

0,01218

Nyckeltal

Resultat per anställd (tkr)

169

18

Kassalikviditet (%)

161

218

15

8

Antal anställda
Antal aktier

11 900 000

11 900 000

