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KONCERNEN I KORTHET

• 497 mkr i omsättning

• 60 mkr i rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

• 601 % i årlig tillväxt under bokslutsåret

• Inga räntebärande skulder

• Fem rörelsedrivande bolag

• 143 anställda

• 500 mkr i börsvärde

• 1 200 aktieägare

• Resultat per aktie: 1,96 kr före utspädning

finansiella mål

• EBITDA marginal på minst 10 %

• Genomsnittlig tillväxt på 20 % per år

• Soliditet på minst 30 %
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Hexatronic Scandinavia är en koncern specialiserad på kommunikationslösningar främst baserade på fiberoptik. 
Vi utvecklar, tillverkar och levererar system- och produktlösningar för optiska fibernät och kan tillhandahålla 
kompletta system samt produktsortiment för passiv infrastruktur till telekomföretag, operatörer och nätägare. 
Idag har vi fem entreprenörsledda företag i koncernen med totalt 143 anställda. Koncernen har sitt säte i Göte-
borg.
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Hexatronic Cables & Interconnect Systems i Hudiksvall med 30 000 m2 produktionsyta 
och egen hamn för leverans av sjökabelsystem.

Interiör från del av produktionen i Hudiksvall.
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vd har ordet

Framgångsrik utveckling

Verksamhetsåret 2013/2014 har varit ett omvälvande år 
för Hexatronic där vi tagit viktiga steg mot att etablera oss 
som en ny svensk telekomleverantör med egen produktut-
veckling och tillverkning samt internationella ambitioner. 

Huvudfokus under verksamhetsåret har naturligtvis varit integratio-

nen av Ericssons tidigare fiberkabelverksamhet i Hudiksvall. Vi till-

trädde förvärvet den 1 december 2013 och sedan dess har vi lagt stor 

energi och resurser på att integrera och vidareutveckla verksamheten. 

Den förvärvade verksamheten var väsentligt större än våra tidigare verk-

samheter och integrationsarbetet har varit en utmaning. Sedan i höstas 

är integrationen genomförd och vi kan konstatera att arbetet har gått 

över förväntan. 

Sedan vi tog över Hudiksvallsverksamheten har den utvecklats från en 

nedläggningshotad verksamhet utan framtidstro i en global koncern 

till en lönsam verksamhet med tillväxtmöjligheter och optimism i en ny 

organisation med starka ambitioner. Vi är mycket nöjda med förvärvet 

och ser en god potential i att växa och utveckla verksamheten ytterligare.

Även om stort fokus har lagts på Hudiksvallsverksamheten har vi haft 

kapacitet att vidareutveckla vår affär och stärka våra positioner. Vi har 

utvecklat våra befintliga kundrelationer och etablerat nya och viktiga 

relationer. Vi har stärkt vår position på den snabbväxande marknaden 

i Mellanöstern och angränsande länder genom distributionsavtal med 

Al Baud i Qatar och Tawasol i Jordanien. 

Vi har också breddat vårt produkterbjudande genom förvärvet av Proxi-

mion som utvecklar och tillverkar högteknologiska produkter för fiber-

kommunikation. Proximion har världsledande produkter som breddar och 

stärker Hexatronickoncernens erbjudande. 

I och med förvärvet av Hudiksvallsverksamheten är Ericsson vår största 

kund och att utveckla denna kundrelation är av högsta prioritet för 

Hexatronic. Vi kommer att öka våra resurser när det gäller leveranser 

och support till Ericsson. Vi har även en tydlig ambition att etablera nya 

kunder och därmed bredda vår kundbas, distributionsavtalen i Mellan-

östern samt förvärvet av Proximion är viktiga steg i denna ambition. 

Förvärvet av verksamheten i Hudiksvall har resulterat i att vår omsättning 

har mångdubblats och uppgick för verksamhetsåret till 497,3 mkr. Det är 

mycket positivt att den kraftiga expansionen har kunnat ske under 

lönsamhet. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 60,3 mkr, 

vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 12,1 procent. Vid sidan av 

fortsatt tillväxt är upprätthållandet av en god lönsamhet av hög prioritet 

för kommande verksamhetsår.

Även om expansionen av verksamheten har kunnat ske under lönsam-

het har den medfört att vi behövt stärka vår finansiella ställning. I december 

2013 genomförde vi dels en riktad emission på 3 mkr och dels en 

företrädesemission på 19 mkr. I februari 2014 genomförde vi en riktad 

emission som tillförde 27 mkr. 

Hexatronic är ett tillväxtorienterat företag där förvärv är en viktig del och 

för att möjliggöra fortsatt tillväxt är tillgång till kapitalmarknaden viktig för 

bolaget. För att stärka likviditeten i vår aktie och bolagets möjligheter till 

framtida kapitalanskaffningar flyttade vi handeln i Hexatronicaktien från 

Aktietorget till First North i april 2014. För att ytterligare stärka vår 

position på den finansiella marknaden och underlätta för institutionellt 

ägande har vi en ambition att notera Hexatronic på Nasdaqs huvudlista.

Jag tillträdde som VD i Hexatronic den 6 augusti 2014 och sedan dess 

har det varit en både hektisk och stimulerande tid där jag lärt känna 

verksamheten, anställda och kunder. Hexatronic är ett spännande bolag 

som befinner sig i ett intressant skede. Vi är en liten aktör på en global 

marknad där vi skall dra fördel av vår storlek. Vi skall vara snabbfotade 

och lyhörda för våra kunders önskemål samtidigt som vi skall behålla 

den entreprenörsanda och det driv som finns inom koncernens bolag. 

Vi agerar på tillväxtmarknader och jag ser en stor potential i att utveckla 

vårt erbjudande och stärka våra positioner. De aktiviteter vi har genomfört 

under verksamhetsåret 2013/2014 har gett oss en bra plattform att 

bygga vidare på. Vår tillväxtresa har bara börjat och jag ser goda möjlig-

heter både på kort och på lång sikt. 

Jag ser med stor tillförsikt fram emot att fortsätta den framgångsrika 

utvecklingen av Hexatronic under verksamhetsåret 2014/2015 och framåt.

Göteborg 4 december 2014

Henrik Larsson-Lyon
Koncernchef 
Hexatronic Scandinavia AB (publ)
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Lastning av sjökabel.

FGB-baserad teknik är basen i Proximion’s 
högteknologiska produkter.
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om koncernen

affärsidé

Hexatronic utvecklar, tillverkar, marknadsför och levererar kommunika-

tionslösningar för infrastruktur huvudsakligen över optisk fiber.

Vi strävar efter att utveckla de mest innovativa lösningarna för att ge 

våra kunder den mest kostnadseffektiva lösningen.

Vi verkar aktivt med att identifiera fler bolag och medarbetare som 

utvecklar och stärker koncernens erbjudande.

vision

Marknadens mest attraktiva partner genom ett kunderbjudande av 

innovativa system och produkter som ger våra kunder den bästa totala 

ägandekostnaden (TCO).

positionering

Vi utvecklar vårt erbjudande för att i framtiden kunna erbjuda fler 

kompletta systemleveranser, huvudsakligen baserade på egen R&D, 

produktion samt svensk innnovativ design och kvalitet. Vi bedömer att 

detta skall ge oss längre kundrelationer och förstärkta marginaler, sam-

tidigt som det hjälper våra partners att bli ännu mer konkurrenskraftiga.

erbjudande - Ett heltäckande utbud av passiv 
infrastruktur för fibernät.

Hexatronic erbjuder ett unikt sortiment för passiv infrastruktur till te-

lekomföretag, operatörer och nätägare. Vi utvecklar och tillverkar egna 

produkter och system samt designar, säljer och tillverkar systemlös-

ningar baserade på egna produkter i kombination med produkter från 

ledande partners världen över.

Vi äger vår egen produktionskedja, vilket gör att vi snabbt kan agera 

på unika kundförfrågningar. Med innovation, stort tekniskt kunnande, 

hög servicegrad och kompletta åtaganden arbetar vi varje dag för att 

förbättra vårt erbjudande till kund.

Vi har människorna, kunskapen och lösningarna för att säkra framti-

dens behov av bredband. 

kunder

Våra kunder är telekomoperatörer, nätägare, datacenterföretag, telekom-

företag och systemhus, samtidigt som en stor del av våra produkter 

distribueras via grossister.

marknad och framtidsutsikter

Vi säljer i första hand våra produkter i Norden men når via våra inter-

nationella partners och nätverk ut i större delen av världen. 

Marknaden för fiberoptiska/bredbandsprodukter är och kommer att 

förbli en tillväxtmarknad i många år framåt. Det ständigt stigande behovet 

av bredband för kommunikationslösningar kommer att driva den under-

liggande marknaden i många år till. 

Den största anledningen idag till det ökande behovet är vår ökade 

konsumtion av video över Internet. Tjänster som Netflix, YouTube, etc 

växer snabbt. Utbyggnaden av 4G nät ger ytterligare marknadstillväxt 

under de närmaste åren, detta samtidigt som utrustning och produkter 

för FTTH (fiber-to-the-home) och andra bredbandslösningar fortsätter 

att öka.

tillväxt

Tillväxt är nödvändigt för att kunna attrahera de bästa medarbetarna. 

Vår koncerns tillväxt kommer dels från organisk tillväxt och dels från 

förvärv. Organisk tillväxt sker genom att kontinuerligt utveckla res-

pektive bolags erbjudande genom ett breddat produktutbud och fler 

mervärdestjänster som exempelvis service, eftermarknadsförsälj-

ning, support, utbildning och finansieringslösningar.

Hexatronic ska dessutom växa kontinuerligt via förvärv. Förvärven 

kan vara både tilläggsförvärv till befintliga bolag och helt nya affärs-

områden. Vi säljer normalt inte bolag och vi vill vara den bästa köparen 

för entreprenörsdrivna bolag.

våra bolag

Koncernen består idag av fem självständiga och entreprenörsdrivna 

företag som strävar efter att vara marknadsledande inom sina res-

pektive nischer. Koncernen stöttar och styr bolagen via ett koncernöver-

gripande styr- och ekonomisystem. Bolagen i koncernen utvecklas 

gemensamt genom samarbete på marknadsmässiga villkor mellan syster-

bolagen. Vi kombinerar det stora bolagets stabilitet och resurser med 

det lilla företagets flexibilitet och snabbhet. 

Hexatronic  
Scandinavia AB 

(publ)

Hexatronic  
Elektronik & Data

Proximion ABMemoteknik AB The Blue Shift
Hexatronic Cables  

& Interconnect  
Systems AB
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Produktionsmoment – fiber för ribbonisering.

Produktionsmoment – sekundärisolering för fiber i lösa rör.
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Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (HCI) är en systemleve-

rantör som utvecklar, tillverkar, marknadsför och levererar lösningar base-

rat på huvudsakligen fiberoptisk kabel för telekomföretag, operatörer och 

nätägare. HCI verkar inom följande områden: 

fiber access (fttx) & distributionsnät – kompletta system för in-

stallation av fiberoptiska nät inom- och utomhus baserat på unik design 

samt egenutvecklade installationsverktyg och metoder. Produktområdet 

omfattar alla delar i ett kabelsystem för att möjliggöra kostnadseffektiva 

installationer baserat på främst blåsfiber- och mikrokabellösningar. Vid 

komplett installation baserat på Ribbonet® & Micronet™ System erbjuds 

20-års systemgaranti samt en framtidssäkrad infrastruktur.  

transportnät – utomhus kabellösningar för transport, långdistans, 

metro- och accessnät. Kabellösningar för luft-, dukt- och direktförlagda 

installationer av fiberoptisk infrastruktur. Bolaget erbjuder installationstill-

behör såsom upphängningsdon, skarvboxar, markskåp och distributions-

lösningar för att installera kompletta kabelsystem. 

sjökabelsystem – sjökabelsystem för installation ner till 3 000 m djup 

baserat på olika typer av unika kabelkonstruktioner. Företaget har erfarenhet 

från projekt och installationer av sjökabelsystem i flera olika världsdelar 

och erbjuder även skarvutrustning inklusive installationssupport. 

connectivity & interconnect – system- och produktlösningar för att 

installera kompletta fiberoptiska system och nätverk. Produktlösningar 

designade för inom- och utomhus installation för att bygga kompletta 

systemlösningar baserat på traditionell ISP och OSP kabel, Micronet™ 

samt Ribbonet® lösningar. Området omfattar ett stort utbud av olika nät-

produkter, cabinet, skåp, skarvboxar, splitters, CWDM, site- och kablage-

lösningar. 

kopparkabel (oem) – kabelprodukter för främst olika systemleveran-

törer. Produktlösningarna inom coaxial- och parkabel används även för 

olika kunder verksamma inom radio access, Telecom sites, datacenters, 

signalinstallation samt för kundunika applikationer såsom t.ex. hybrid-

kabellösningar (transmission alt kraft kombinerat med fiber) för bl.a. 

FTTA området. 

Våra produkter utvecklas och tillverkas av svenska specialister med mång-

årig erfarenhet och unik kompetens inom fiberoptik samt transmissions-

området. Företaget har sitt ursprung i Max Sieverts Kabelverk och Ericssons 

fiberkabelverksamhet i Hudiksvall, och i produktportföljen finns bland 

annat de branschledande varumärkena Ribbonet® och Micronet™.

säte: Hudiksvall    
antal medarbetare: 118   
läs mer på företagets webbsida: hexatronic.com

 

Henrik Larsson-Lyon
VD, Hexatronic Cables & 

Interconnect Systems AB

Henrik Larsson-Lyon
VD, Hexatronic Cables & 

Interconnect Systems AB

”Med världsunik kompetens inom fiber och en gedigen 
produktportfölj har vi kapacitet att möta marknadens 
växande behov av fiberutbyggnad”
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Hexatronic Elektronik & Data AB utvecklar och levererar aktiva delkom-

ponenter för fibernät och består av tre affärsområden: nätverk, kompo-

nenter och datacenterlösningar. Sedan 1998 har företaget utvecklat egna 

produkter för fiberbaserade kommunikationsnät.

affärsområden:
nätverk – marknadsför och levererar aktiva och passiva komponenter/

produkter för bredbandslösningar.

komponenter – marknadsför lösningar och komponenter inom främst 

modern LED- teknologi och kundspecifika kablage och kontaktdon.

Gert Nordin
VD, Hexatronic Elektronik & Data AB

”Tack vare ett brett produktsortiment och ett stort produkt-
kunnande kan vi möta kundens behov i alla lägen. Att följa 
kunden från idé till komplett lösning är vår filosofi”

”Egna produktionslinjer i Asien i kombination med värdefull 
nyckelkompetens ger oss en helhetssyn, som innebär en 
stor fördel i mötet med våra kunder ”

datacenterlösningar – utvecklar och marknadsför produkter 

och lösningar för datacentraler och annan fiberkommunikationsin-

frastruktur.

säte: Göteborg

antal medarbetare: 10

läs mer på företagets webbsida: hexatronic.se

Erik Fischbeck
VD, The Blue Shift AB

The Blue Shift AB i Stockholm utvecklar och säljer passiva fiberoptiska 

access och interconnect produkter, fiberkabel och fiberkablage. 

The Blue Shift är en ledande OEM tillverkare av fiberoptiska produkter och 

bedriver egen produktion i Korea och Kina. Bolaget är verksamt inom 

följande områden:

interconnect & access – designar, tillverkar, marknadsför och levererar 

passiva fiber komponenter/produktlösningar för bredband (FTTx), site, 

radio (FTTA) samt Data Center t.ex. fiberkablage, dämpare, optiska kors-

kopplingsprodukter och komponenter baserat på senaste teknik.

fttx splitters, wdm & connectivity – designar, tillverkar och mark-

nadsför passiva produktlösningar inom t.ex. GPON, FTTH samt Data 

Center området inom fiber optik baserat på samarbeten med världs-

ledande partners.

skarvboxar och kapslingar – designar, tillverkar och marknadsför 

lösningar för inom- och utomhus installation av fiber infrastruktur. Baserat 

på företagets olika produktområden levereras kompletta produktlösningar 

inklusive funktionalitet enligt kundens unika önskemål.

Kunderna är stora företag inom fiberkommunikation över hela världen. 

Företaget besitter över trettio års erfarenhet inom telekom och fiber. 

Kunskapsnivån är hög och bland medarbetarna finns värdefull nyckel-

kompetens från världsledande företag som exempelvis Ericsson.

säte: Stockholm

antal medarbetare: 6
läs mer på företagets webbsida: blueshift.se
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”Vår unika teknik gör att vi kan erbjuda dispersionskompensatorer 
och produkter för optisk nätverksmonitorering med extremt hög 
prestanda, vilket stärker våra kunders konkurrenskraft.”

”Vår verksamhet bygger på nära relationer med kunder och 
samarbetspartners. Vi förstår kundens utmaning och har en 
hög innovationsnivå. Det gör att vi kan leverera smarta och 
kostnadseffektiva lösningar.”

Proximion utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer högteknologiska 

produkter för fiberoptisk kommunikation. Produkterna baseras på Fiber 

Bragg-Gitter (FBG) och används för att effektivisera dataöverföring på 

längre avstånd i fibernät. Tillverkning av produkterna sker i Proximions 

högteknologiska anläggning i Kista. Bland kunderna återfinns sju av de 

tio största systemleverantörerna av produkter för fibernät. Proximion är 

verksamma inom följande områden:

dispersionskompensering

Komplett erbjudande inom dispersionskompensering som främst riktar 

sig till större internationella telekomföretag. Produkterna används i hög 

utsträckning på mycket långa transmissionslänkar där teknikens unika 

egenskaper skapar ett tydligt kundvärde.
 

optisk nätverksmonitorering

Komplett erbjudande som möjliggör för främst operatörer att monitorera 

status på sina optiska nätverk. 

Systemet upptäcker på bråkdelen av en sekund eventuella avvikelser 

men kan även användas för att prediktera kommande fel och därigenom 

förhindra kommande nätverksproblem.
 

fibersensorsystem

Egenutvecklat komplett system för temperaturmätning innefattande fiber-

sensorer och avläsningsutrustning. Systemen kundanpassas utifrån 

applikation men gemensamt är krävande miljöer med högt ställda krav 

på snabb responstid, hög spatiell upplösning och hög temperaturnog-

grannhet.

säte: Stockholm

antal medarbetare: 19

läs mer på företagets webbsida: proximion.com

Obs! Proximion konsolideras i koncernen först räkenskapsåret 

2014/2015.

Martin Åberg
VD, Proximion AB 

Memoteknik utvecklar och producerar kundanpassade och kostnads-

effektiva mekaniklösningar för optiska fibernät. Det innebär att man till-

handahåller allt från kopplingsdosor och distributionsramar till mer avan-

cerade komponenter för fibernätsutbyggnad.

I nära samarbete med kunder och tillverkare tar Memoteknik fram ny-

tänkande lösningar förknippade med hög kvalitet och enkel hantering. 

Genom ett lösningsorienterat arbetssätt och hög innovationsnivå bidrar 

Memoteknik till att göra kundens visioner till verklighet på ett kostnads-

effektivt sätt inom följande områden:

lightmate® – innovativa passiva lösningar för fiberoptisk kommunikation

quickgrip® – unika tekniska lösningar för jordning av telekomsystem

flexfield® – flexibelt system för korskoppling av koppar- och 

                    fiberkablage

säte: Skellefteå

antal medarbetare: 6
läs mer på företagets webbsida: memoteknik.com

Robert Lindberg
VD, Memoteknik AB
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styrelsen

Styrelsen har under året genomfört 15 styrelsemöten. Främst som en 

följd av förvärven under räkenskapsåret. Valberedningen i bolaget består 

av representanter för de fyra största ägarna. Bolaget har ingen revisions-/

eller ersättningskommitté utan arbetet som normalt ligger under dessa 

hanteras av styrelsen i sin helhet.

erik fischbeck, styrelseledamot

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2013. Verkställande direktör och 

medgrundare av The Blue Shift AB, som förvärvades av i Hexatronic 

2013. Mångårig erfarenhet som entreprenör samt inom försäljning- 

och utveckling i telekomindustrin både avseende HW och SW, samt 

från tidigare försäljningspositioner inom Ericsson (Network Technologies), 

Telia Sonera (Billing). Gedigen erfarenhet av utveckling av verksamhet 

inom passiv fiberoptik, avseende försäljning, produktutveckling och 

sourcing internationellt.

Pågående uppdrag: Verkställande direktör i The Blue Shift AB, vice 

verkställande direktör i Hexatronic Cables & Interconnect Systems 

AB. Styrelseledamot i Erro Holding AB och Erik Fischbeck Holding AB.

Utbildning: M.Sc. BA & Marketing Handelshögskolan Göteborg

Aktieinnehav i Hexatronic Scandinavia AB: 1 516 313 st (via Erro 

Holding AB)

Antal teckningsoptioner i Hexatronic Scandinavia AB:

480 240 st (via Erro Holding AB)

Ej oberoende i förhållande till Bolaget.

gert nordin, styrelseledamot och vice koncernchef

Född 1958. Styrelseledamot sedan 1993. Grundare till Hexatronic-

koncernen. Erfarenhet som entreprenör inom telekom och elektronik-

industrin.

Pågående uppdrag: Vice koncernchef i Hexatronic Scandinavia AB 

(publ), VD i Hexatronic Elektronik & Data AB

Utbildning: Gymnasieingenjör och påbyggnadskurser inom företags-

ekonomi och management.

Aktieinnehav i Hexatronic Scandinavia AB: 5 705 143 st

Antal teckningsoptioner i Hexatronic Scandinavia AB: 90 000 st

Ej oberoende i förhållande till bolaget.

göran nordlund, styrelsens ordförande

Född 1958. Styrelsens ordförande sedan 2007. Verkställande direktör 

i det egna bolaget Fore C Investment AB. Bakgrund: Mångårig erfaren-

het som entreprenör, bland annat inom telekomindustrin och aktiv 

delägare och styrelseledamot i ett flertal företag inom skilda branscher. 

Nordlund har tidigare varit styrelseledamot i Viking Telekom AB (publ), 

noterat på NASDAQ OMX Stockholm, där Nordlund var en av med-

grundarna.

Pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i de 

egna bolagen Fore C Investment AB och Fore C Fund Management AB. 

Fr v Erik Fischbeck, styrelseledamot, Gert Nordin, styrelseledamot och vice koncernchef, Göran Nordlund, styrelsens ordförande, Magnus Johansson, 

styrelseledamot och Gabriella Rymark, styrelseledamot.

Styrelsen
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styrelsen

Produktionsmoment – ribbontillverkning.

Styrelseordförande i Opus Group AB (publ), Amago Capital AB (publ), 

Partner Fondkommission AB, Silverbullet Film AB och ÖF Intressenter 

AB. Styrelseledamot i West International AB (publ) och Fore C Fund 

Management AB. Därutöver styrelseledamot i ett antal av dotterbolagen.

Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola 

och studier i företagsekonomi vid Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav i Hexatronic Scandinavia AB: 3 428 128 st, privat och 

via bolag.

Antal teckningsoptioner i Hexatronic Scandinavia AB: 100 000 st

Ej oberoende i förhållande till bolaget.

magnus johansson, styrelseledamot

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2012. Entreprenör med teknisk 

bakgrund och från Försvarsmakten. Företagsledare och aktiv ägare, 

främst inom IT och telecom.

Pågående uppdrag: Transtema AB, styrelseordförande, VD och ägare. 

Relink Networks AB, styrelseledamot och delägare. Caleo Technologies 

AB, delägare samt rådgivare åt styrelsen.

Utbildning: Civilingenjör i datateknik vid Chalmers Tekniska Högskola. 

MBA vid handelshögskolan i Göteborg. Krigshögskolan i Stockholm. 

Officershögskolan i Karlskrona.

Aktieinnehav i Hexatronic Scandinavia AB: 49 161 st

Antal teckningsoptioner i Hexatronic Scandinavia AB: 50 000 st

Oberoende i förhållande till bolaget, till bolagets ledning och till dess 

större ägare. 

gabriella rymark, styrelseledamot

Född 1971. I styrelsen sedan 2012. Erfarenhet som tidigare verkställande 

direktör i Memoteknik. Har tidigare också varit konstruktör, projektledare 

och inköpare inom byggnadsbranschen .

Pågående uppdrag: Verksamhetschef på Riksbyggen i Skellefteå.

SSC Skellefteå AB, styrelseledamot.

Utbildning: Byggnadsingenjör från Uppsala unviersitet och en exekutiv 

MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i Hexatronic Scandinavia AB: 40 000 via bolag

Antal teckningsoptioner i Hexatronic Scandinavia AB: 50 000 st

Oberoende i förhållande till bolaget, till bolagets ledning och till dess 

större ägare.

 



14

Erik Fischbeck

Henrik Larsson-Lyon

Gert Nordin

henrik larsson-lyon, vd och koncernchef

Född 1966. Anställd sedan augusti 2014. Inledde sin karriär inom Price Waterhouse och 

Arthur Andersen. Därefter ett flertal roller inom Alcatel och Nexans, varav 5 år i Paris.  

Framförallt arbetet som Divisionschef med ansvar för verksamheten i Sverige, Finland, 

Danmark och Baltikum samt  Vice President Sales Europa.

Utbildning:  Civilekonom

Aktieinnehav i Hexatronic Scandinavia AB: 0 st 

Antal teckningsoptioner i Hexatronic Scandinavia AB: 0 st Oberoende i förhållande till 

bolaget.

gert nordin, vd electronic & data ab och vice koncernchef

Född 1958. Grundare till Hexatronickoncernen. Erfarenhet som entreprenör inom telekom 

och elektronikindustrin.

Utbildning: Gymnasieingenjör och påbyggnadskurser inom företagsekonomi och 

management.

Aktieinnehav i Hexatronic Scandinavia AB: 5 705 143 st

Antal teckningsoptioner i Hexatronic Scandinavia AB: 90 000 st

erik fischbeck, vd blueshift ab och vice vd hexatronic 
cables & interconnect ab

Född 1972. Medgrundare av The Blue Shift AB. Bakgrund från bland annat Ericsson 

(Network Technologies) och Telia Sonera (Billing). Gedigen erfarenhet av utveckling av 

verksamhet inom passiv fiberoptik, avseende försäljning, produktutveckling och sourcing 

internationellt.

Utbildning: M.Sc. BA & Marketing Handelshögskolan Göteborg

Aktieinnehav i Hexatronic Scandinavia AB: 1 516 313 st (via Erro Holding AB)

Antal teckningsoptioner i Hexatronic Scandinavia AB:

480 240 st (via Erro Holding AB)

Ledningen

ledningen
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Robert Lindberg

Martin Åberg

Jan-Olof Ohlsson

jan-olof ohlsson, cfo

Född 1963. Interim CFO sedan 2014. Erfarenhet som CFO från bland annat Meda AB, 

Viking Telecom AB, Carmen Systems AB och Sportmanship Invest AB. Grundare och VD 

i Business Control Partner Norden AB.

Utbildning: DIHM Controller, inom företagsekonomi och management.

Aktieinnehav i Hexatronic Scandinavia AB: 5 000 st

Antal teckningsoptioner i Hexatronic Scandinavia AB: 0 st

robert lindberg, vd memoteknik sweden ab

Född 1977. Arbetat i Memoteknik sedan 1997. Erfarenhet som entreprenör inom 

telekomindustrin.

Utbildning: Gymnasieingenjör och påbyggnadskurser inom teknik och management.

Aktieinnehav i Hexatronic Scandinavia AB: 1400 st

Antal teckningsoptioner i Hexatronic Scandinavia AB:  100 000 st

martin åberg, vd proximion ab

Född 1981. VD i Proximion sedan 2012, tidigare CFO och marknadschef. Bakgrund 

från corporate finance på Lage Jonason ABB och dessförinnan trainee på ABB.

Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik och magisterexamen i företagsekonomi från 

Uppsala universitet. Vidare är Martin certifierad AFA och CEFA från IFL vid 

Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i Hexatronic Scandinavia AB: : 1 785 872 st gm Proximion 

Holding AB unä. 

ledningen
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Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i tusental svenska kronor, SEK, om inte annat anges. 
   

verksamhetsåret     

Koncernen har under verksamhetsåret i grunden ändrats genom fram-

gångsrika förvärv, genomförda integrationer och uppfyllda finansiella 

mål genom förvärvet av Ericssons tidigare fiberkabelverksamhet i Hudik-

svall samt förvärvet av The Blue Shift AB.   

Koncernen omsätter en halv miljard vilket var det långsiktiga tillväxt-

målet som ursprungligen skulle nås om fyra - fem år. Koncernen är sex - 

sju gånger så stor mätt i såväl omsättning som i antal medarbetare som 

föregående år.

verksamheten      

Hexatronic koncernen driver sin verksamhet från Göteborg, Hudiksvall, 

Stockholm och Skellefteå. Verksamheten drivs i fem dotterbolag: Hexa-

tronic Cables & Interconnect Systems AB, Memoteknik AB, Hexatronic 

Elektronik & Data AB, The Blue Shift AB och Proximion AB (från 1 sep-

tember 2014). Antal anställda är 143 per 31/8-2014. 
 
Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (HCI), Hudiksvall, mark-

nadsför, utvecklar och producerar i första hand fiberkabel och fiberkabel-

lösningar. HCI äger och marknadsför flera världsledande varumärken som 

t.ex. Ribbonet® . HCI är ojämförligt den största enheten inom koncernen 

och har ingått i resultaträkningen sedan 1 december 2013 (kvartal två 

till fyra). Bolaget står för ca 67 % av omsättningen och har 118 anställda 

per 31/8 2014. Bolaget har under året öppnat en filial i Finland.

Se vidare www.hexatronic.com

Memoteknik AB, Skellefteå, marknadsför, utvecklar och producerar 

produkter och lösningar för fibernät. I huvudsak mekaniska lösningar 

för större strukturerade bredbandsnät. Memoteknik marknadsför de 

flesta av sina produkter under varumärket Lightmate® Memoteknik 

står för ca 5 % av koncernens omsättning och har 6 anställda. 

Se vidare www.memoteknik.com

Hexatronic Elektronik & Data AB, Göteborg, består av tre affärsområden 

Network, Components och Site Solutions. Network marknadsför och 

levererar aktiva och passiva komponenter/produkter för bredbands-

lösningar. Components marknadsför lösningar och komponenter inom 

främst kundspecifika kablage och kontaktdon. Site Solutions utvecklar 

och marknadsför produkter och lösningar för datacenters och annan 

fiberkommunikationsinfrastruktur. Hexatronic Elektronik & Data står för 

ca 11 % av koncernens omsättning och har 10 anställda. 

Se vidare www.hexatronic.se

The Blue Shift AB, Stockholm, utvecklar fiberkommunikationslösningar 

för stora operatörer men också telekomleverantörer. Bolaget har en hög 

kompetens på passiv fiberkommunikationsstruktur och samarbeten 

med flera världsledande leverantörer i hela världen. En stor del av 

produktsortimentet är framtaget och certifierat av bolaget självt. Stor 

del av bolagets leveranser kan betecknas som OEM leveranser, dvs 

stora volymer till ett fåtal kunder med relativt låg marginal. The Blue Shift 

står för ca 17 % av koncernens omsättning och har 6 anställda.

Se vidare www.blueshift.se

Proximion AB, Kista, utvecklar fiberkommunikationsprodukter och system 

baserade på s.k. fibergitter. Produkterna är patenterade och produktions-

utrustningen är utvecklad och producerad av Bolaget självt. Detta innebär 

att lösningar är väl skyddade mot t.ex. kopiering. Proximion säljer sina 

produkter i huvudsak till världens ledande systemhus inom telekom-

industrin. Produkternas höga teknikinnehåll tillåter Bolaget att hålla 

relativt höga marginaler. Under kommande bokslutsår beräknas Proximion 

stå för ca 7 % av koncernens omsättning. Bolaget har 20 anställda.

Se vidare www.proximion.se

Hexatronic Scandinavia AB (publ), Göteborg, är moderbolaget i kon-

cernen. Verksamheten är helt inriktad på att supporta resten av kon-

cernen med ekonomi och finanstjänster. I Bolaget ligger också alla 

Investor Relations (IR) aktiviteter. Bolaget har 3 anställda och har endast 

intern omsättning.

Se vidare www.hexatronicscandinavia.se 

resultat för verksamhetsåret    

• Nettoomsättningen uppgick till 497 295 kkr (70 958 kkr). 

 Omsättningen utan jämförelsestörande poster är ca 457 295 kkr  

 vilken är hänförligt till engångsförsäljning av kopparkabel i kvartal två.

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 60 372 kkr (4 308 kkr),  

 motsvarande en EBITDA marginal på 12,1%. EBITDA utan jäm- 

 förelsestörande poster enligt ovan är ca 50 372 kkr, motsvarande  

 en EBITDA marginal på 11 %.

•  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 55 013 kkr (2 902 kkr), 

 motsvarande en EBIT marginal på 11,1%

• Nettoresultatet uppgick till 41 476 kkr (2 433 kkr), motsvarande

  en nettomarginal på 8,3 %.

•  Resultat per aktie före utspädning 1,96 kronor (totalt antal aktier 

 vid periodens utgång 24 342 857). 

förvaltningsberättelse



17

Flerårsjämförelse, koncernen*

2013/14 2012/13 2011/12 2010/2011 2009/2010

Nettoomsättning 497 295 70 958 39 266 44 680 36 169

Resultat efter finansiella poster 54 488 2 377 21 2 450 -2 460

Resultat efter finansiella poster i procent av 
nettomsättning 11,0% 3,3 % 0,1 % 5,5 % - 6,8 %

Balansomslutning 268 442 30 823 15 064 18 452 14 301

Soliditet (%) 40,7 % 49,9 % 73,8 % 60,8 % 64,4 %

Flerårsjämförelse, moderbolaget*

2013/14 2012/13 2011/12 2010/2011 2009/2010

Nettoomsättning 2 349 1 770 1 270 1 530 1 440

Resultat efter finansiella poster -4 500 -173 27 31 20

Resultat efter finansiella poster i procent av 
nettomsättning - 191,6 % - 9,8 % 2,1 % 2,0 % 1,4 %

Balansomslutning 76 105 12 947 8 666 8 865 8 787

Soliditet (%) 80,5 % 80,5 % 101,2 % 98,7 % 99,3 %

* Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar 

* Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar 

finansiell ställning och likviditet      

Bolagets finansiella ställning och likviditet är god. Likvida medel uppgick per den 31 augusti till 28,3 mkr ner från 58,8 mkr den 31 maj 2014. Tillgängliga 

medel är 78,3 mkr inklusive checkkredit. Koncernen har inga räntebärande skulder. Under Q4 har ytterligare 5,5 mkr amorterats av förvärvskrediten 

från Ericsson. Per 31/8 återstår 43 mkr (långfristig del 32,1 mkr och kortfristig del 10,9 mkr).

Koncernen har under året tecknat ett avtal med Nordea om en rörelsekreditram och en ytterligare ram för företagsförvärv. Rörelsekrediten är på 50 mkr. 

Förvärvskrediten är villkorad ett positivt kreditkommittébeslut hos Nordea. Kreditkommittébesluten tas inför varje eventuellt framtida förvärv. 

Kassaflödet för perioden (1 sep- 31 augusti) uppgick till 28 mkr varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,1 mkr jämfört 

med 38,4 mkr efter kvartal 3. Fjärde kvartalet genererar ett negativt kassaflöde på totalt 30,5 mkr, varav negativt kassaflöde från den löpande verksam-

heten på 20,3 mkr, resterande kommer från investeringar och amorteringar.

The Blue Shift (TBS) har av Ericsson förvärvat begagnad produktionsutrustning i Fjärran Östern för 2 518 kkr. Denna har flyttats till TBS egna leveran-

törer i lågkostnadsländer. Dessa maskiner har bedömts ha en kortare livslängd än 3 år och har kostnadsförts direkt.

Koncernens nyckeltal

2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10

Nettomsättningstillväxt 601% 81% -12% 23% -10%

EBITDA marginal 12,1% 6,1% 1,5% 6,8% -5,2%

Rörelsemarginal 11,1% 4,1% 0,4% 5,8% -6,4%

Soliditet 40,7% 49,9% 73,8% 60,8% 64,4%

Resultat per aktie före utspädning (kr) 1,96 0,20 0,01 0,15 -0,18

Resultat per aktie efter utspädning (kr) 1,80 0,19 - - -

Resultat per anställd (tkr) 329 162 18 222 -173

Kassalikviditet (ggr) 1,6 2,0 2,3 2,1 2,6

Genomsnittligt antal anställda 126 15 9 9 12

Antal aktier 24 342 857 13 500 000 11 900 000 11 900 000 11 900 000

Genomsnittligt antal aktier 21 208 571 12 133 333 11 900 000 11 900 000 11 900 000

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 23 087 926 12 636 559 11 900 000 11 900 000 11 900 000

* Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar 

förvaltningsberättelse
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förvärv och investeringar

Under räkenskapsåret har investeringar främst utgjorts av förvärv av 

nya verksamheter samt i dessa mindre investeringar i maskiner och 

tekniska anläggningar. 

Förvärvet av The Blue Shift AB slutfördes första september 2013 och 

är konsoliderat in i koncernen hela året.

förvärvet av ericssons kabelverksamhet i hudiksvall 

Förvärvet av Ericssons kabelverksamhet i Hudiksvall har skett som en 

rörelseöverlåtelse och det nya Bolaget inom koncernen heter Hexatronic 

Cables & Interconnect Systems AB (HCI). Förvärvet har slutförts i två 

etapper, en per kvartal 2 och den sista delen under kvartal 3. Från och 

med kvartal 4 är alla delar konsoliderade i koncernen i ett fullt kvartal.

Förvärvet av verksamheterna finansierades delvis med en kredit på 

köpeskillingen. Krediten har givits av Ericsson som säljare. Vid rap-

porttidens utgång så uppgår denna förvärvskreditskuld till 43 mkr. 

Den är inte räntebärande. Skulden skall betalas av vid ytterligare tre 

tillfällen där den sista betalningen skall ske i december 2015. Den 

sista betalningen är den största och uppgår till ca 28 mkr. Styrelsen gör 

bedömningen att köpeskillingen kommer att kunna betalas i sin helhet 

från koncernens eget framtida kassaflöde. 

I förvärvet ingick varulager både för fiberkabel- och kopparkabelpro-

duktion. Dessa varulager köptes med en rabatt på kurant varulager. 

Denna rabatt resultatförs per kvartal med en summa som skall mot-

svara rabatten på levererat, rabatterat varulager. Samtidigt har det 

under året tagits kostnader och gjorts avsättningar för framtida utgifter som 

beräknas komma som en direkt följd av förvärvet. Styrelsen är av upp-

fattningen att de redovisade vinsterna i resultaträkningen med avdrag för 

de tidigare definierade omsättning- och resultatpåverkande posterna 

(40 respektive 10 mkr under kvartal 2) hänförliga till engångsförsäljningen 

av kopparkabel i kvartal 2 motsvarar nivåer för verksamheten utan 

snedvridande förvärvseffekter.

Nuvarande varulager är upptaget till verkligt värde med ett avdrag för 

kvarvarande varulagerrabatt på 19,9 mkr. Denna rabatt kommer suc-

cessivt att påverka resultatet positivt om och när den utnyttjas. Ledningen 

har i bokslutet gjort en bedömning av varulagervärdet och gjort erforder-

liga inkuransavsättningar samt avser att fortsatt arbeta ner lagernivån. 

Vid förvärvet av kopparkabelproduktionen som skedde den 16 april i år 

förvärvades också anläggningstillgångar till ett värde av 2,7 mkr. 

Dessa har ökat anläggningstillgångarna med motsvarande belopp och 

kommer att skrivas av enligt plan.

Hexatronic har slutfört installationen av nytt IT- och affärssystem i 

Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB.   

LEDventure Media och Teknik AB såldes till Transtema Holding AB. 

Försäljningen gjordes för att koncentrera koncernen till produkter och 

lösningar för fiberteknologi.

hexatronicaktien      
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North från den 15 april 2014 under tickern HTRO.

Bolagets aktieägarelista består av ca 1200 aktieägare per 31 augusti 2014.      

Bolagets största aktieägare per november 2014 är:      

Information om nyemissioner och optionsprogram finns i not 17.

      

Namn Antal % av total

Gert Nordin 5 705 143 22 %

Fore C Investment AB

(Göran Nordlund)

3 413 138 13 %

BP2S PARIS/EFG BANK AG 

(Jonas Nordlund) 2 823 153 11 %

ERRO Holding AB  

(Erik Fischbeck 2/3)

2 273 333 9 %

Proximion Holding AB unä 1 785 872 7 %

Övriga aktieägare 10 415 902 39 %

Totalt antal aktier 26 416 541 100%

förvaltningsberättelse
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väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

förvärvet av proximion ab

Förvärvet av Proximion AB har skett som en aktieöverlåtelse. Förvär-

vet har slutförts per den 1 september 2014 och Proximion kommer att 

konsolideras fullt ut från kvartal 1 bokslutsåret 2014/15.

Proximion marknadsför, säljer, utvecklar och producerar högteknologiska 

produkter för fiberkommunikation. Proximions produkter används för att 

effektivisera dataöverföring på längre avstånd i fibernät. Tillverkning 

av produkterna sker i Proximions högteknologiska anläggning i Kista. 

Bland kunderna återfinns sju av de tio största leverantörerna av system-

produkter för fibernät. Förvärvet av Proximion gjordes för att ytterligare 

stärka Hexatronics tillväxtmöjligheter inom fiberkommunikation. Proximion 

skall fortsätta att verka som ett självständigt bolag inom Hexatronic-

koncernen samtidigt som de marknadssynergier som finns mellan 

koncernens bolag skall nyttjas. 

Proximion har sitt ursprung i ett forskningsprojekt i slutet av 1990-talet 

och har sedan början på 2000-talet utvecklat ett flertal innovativa produkter 

som installerats i fibernät världen över. För kommande räkenskapsår 2014 

räknar Proximion med att omsätta mellan 30 och 35 mkr med en rörelse-

marginal upp emot 20 procent. Proximion har ett 20-tal anställda i Kista.

Köpeskillingen är 53,8 mkr, varav 15,6 mkr betalas kontant och 38,2 mkr 

erläggs genom en apportemission av aktier i Hexatronic. Därtill kommer 

en tilläggsköpeskilling på maximalt 8 mkr baserat på de kommande 

två årens resultat. Proximion är skuldfritt och hade en kassa på ca 18,5 

mkr vid tillträdet. Eget kapital i Proximion är vid tillträdet 21,5 mkr. 

Apportemissionen utgörs av 2 073 684 nyemitterade aktier i Hexatronic 

som emitterades till kursen 18,40 kr. De nyemitterade aktierna innebär 

en utspädning på ca 8,5 procent. 

fusion av memoteknik sweden ab 
och memoteknik holding ab

Under räkenskapsåret påbörjades en fusion av Memoteknik Holding AB 

in i Memoteknik Sweden AB. Denna fusion blev registrerad 2014-09-04.

koncernens finansiella mål

lönsamhet: EBITDA marginal (rörelseresultat före avskrivningar) på 

minst 10 %. Bolaget skall uppnå målet under 2014. För bokslutsåret 

var EBITDA marginalen 12,1 %. 

tillväxt: Alla bolag i koncernen skall växa mer än sin marknad organiskt. 

Koncernen eftersträvar en genomsnittlig årlig tillväxt på minst 20 % från 

och med bokslutsåret 2013/2014. Tillväxten kommer att vara både 

organisk och förvärvsdriven.

finansiell stabilitet: Koncernen skall ha en soliditet på minst 30 %. 

Soliditeten var 40,7 % vid utgången av rapportperioden. 

Vid förvärv kan soliditeten under en kortare period om mindre än 12 

månader understiga 30 %. Detta kan ske då styrelsen gör bedömningen 

att lönsamhet och kassaflöde från förvärvade enheter gör att soliditeten 

snabbt kommer att förbättras.
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Aktiekursutveckling 130901-140831 (från den 15 april handlas aktien direkt på NASDAQ First North). 
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långsiktigt tillväxtmål: I kvartalsrapport 1/2014 lämnade koncer-

nen ett långsiktigt tillväxtmål: ”Koncernen skulle nå en lönsam om-

sättning om minst 500 mkr inom 5 år (tom bokslutsår 2016/17)”. Det 

långsiktiga tillväxtmålet avgavs pga det stora förvärvet av HCI och där-

med behovet att förklara den framtida koncernens målsättningar. Målet 

har nu i samband med denna bokslutskommuniké i princip uppnåtts 

och därför tas detta mål bort från Koncernens finansiella mål.

Förutom att ta bort det långsiktiga tillväxtmålet enligt ovan är koncernen 

finansiella mål oförändrade sedan tidigare.

utsikter för kommande bokslutsår 
(1 september 2014 till 31 augusti 2015)   
Bolaget och samtliga dotterbolag ska fortsätta att arbeta med stora 

kunder och större projekt där bolagens mervärde som kompetent system- 

och produktleverantör utgör en konkurrensfördel. Koncernens största 

och dominerande del är system och produkter för bredbandskommu-

nikation, i första hand för fiberoptiska nät.

Marknaden för fiberoptiska/bredbandsprodukter och de andra mark-

nader där koncernens bolag arbetar är och kommer att förbli tillväxt-

marknader i många år framåt. 

Under det kommande året kommer fortsatt konsolidering av den nu-

varande koncernstrukturen att prioriteras. Koncernen kommer också 

att arbeta hårt med de organiska tillväxtmöjligheter som finns i den 

existerande koncernen.

Styrelsen ser att framtida underhålls- och uppgraderingsinvesteringar 

i anläggningstillgångar i koncernen kommer att vara i storleksordningen 

10 mkr per år. Ovanpå detta kan expansionsinvesteringar komma. 

Expansionsinvesteringar kommer endast att göras då marknaden för 

sådana nya eller modifierade produkter finns, eller i nära samarbete 

med befintliga kunder. Volymökningar i nuvarande produktmix kan 

hanteras väl med nuvarande produktionsanläggningar via effektivitets-

förbättringar och inrättande av flera skift i befintliga anläggningar.

Bolaget fortsätter också att vara öppet för ytterligare förvärv om rätt 

tillfälle skulle uppstå. Förvärv skall i första hand vara kompletterande 

antingen marknads- eller produktmässigt. Koncernen prioriterar inte 

förvärv där kostnadssynergier skall tillvaratas för att uppnå bra avkastning 

på förvärvsinvesteringen. 

Koncernen lämnar inte prognoser. Koncernen kommer även i fortsätt-

ningen att publicera finansiella mål (se tidigare avsnitt).

miljö

miljöpåverkan      
Koncernen bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 

i nedan bolag.    

Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB verksamhet i Hudiksvall 

har tillstånd från Länsstyrelsen enligt miljöbalken från 2001-01-15 

med tillägg av förändring i villkor avseende buller från 2005-04-05. 

Branschkoder: 31.60 och 63.10. Tillståndet övertogs från Ericsson AB i 

samband med verksamhetsövergång till Hexatronic 1 dec 2013. I till-

ståndet finns gränser för tillåtna produktionsvolymer kabel samt villkor 

gällande utsläpp till luft och vatten, hantering av avfall och kemikalier 

samt buller. Uppföljning av villkoren sker halvårsvis och årsvis. Villkoren 

bedöms efterlevas. Utförda mätningar visar att föreskrivna riktvärden 

underskrids. 

miljöledning      
I samband med verksamhetsövergången 1 december 2013 överfördes 

certifikatet enligt miljöstandarden ISO 14001:2004 från Ericsson till 

Hexatronic Cables & Interconnect. Även certifikaten enligt kvalitet, 

ISO 9001, och arbetsmiljö, OHSAS 18001, överfördes. Hexatronic 

Elektronik & Data och Memoteknik AB är även de certifierade enligt 

ISO 9001 och 14001. Verksamheten i Hudiksvall har varit miljöcerti-

fierad sedan 1997.

Sedan 1 december pågår ett omfattande arbete i projektform med att 

anpassa ledningssystemet till den nya verksamheten. Inför utgången 

av giltigt certifikat 29 juni 2014 genomförde Intertek en omcertifie-

ringsrevision del 1 18-19 mars där de bedömde hanteringen i verk-

samhetsövergången samt gick igenom planerna för anpassning av 

ledningssystemet. De bedömde att företaget i övergången till Hexatronic 

Scandinavia AB minimerat riskerna för kund, kvalitet, arbetsmiljö och 

miljö och att funktionen i ledningssystemet bibehålls när förändringar 

planeras och genomförs. De gick igenom företagets planer på fortsatt 

anpassning av arbetssätt och bedömer att förutsättningar är goda. Det 

resulterade i förnyade certifikat. Omcertifieringsrevision del 2 ska genom-

föras 9-11 dec 2014.

Betydande miljöaspekter för företaget är avfall, transporter och elför-

brukning. 

finansiella risker     
En finanspolicy för den nya koncernen är under införande då nya 

verksamheter adderats under räkenskapsåret med nya perspektiv på 

riskerna. Nedan områden kommer att specificeras i policyn.  

valutarisk      
Valutarisken har under året förändrats och ökat i och med större valu-

taflöden i utländsk valuta och då främst i USD och EUR.

Räkenskapsåret visat att 68 % av omsättningen säljs i SEK och upp-

datering av prislistor sker regelbundet till våra avtalskunder för att 

minska risken. 38 % av omsättningen i SEK är valutasäkrad med va-

lutaklausul, säljs i ursprungsvaluta eller är säkrad via köp och sälj i 

samma valuta. 19 % av omsättningen är i USD vilken är säkrad via 

inköp i USD. Bedömningen är att händelser på valutamarknaden kan 

det komma att påverka Bolagens lönsamhet med +/- 5-10%. Moder-

bolagets styrelse undersöker med jämna mellanrum om ytterligare 

valutasäkring kan förbättra bolagets hantering av valutarisken.

     

kreditrisker      

Bolaget arbetar metodiskt med krav- och påminnelserutinen och styrelsen 

följer noga kundreskontrans utveckling. Koncernens kunder har i och med 

förvaltningsberättelse
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förvärven under året ändrat karaktär mot större och mer internationella 

kunder. I och med denna förändring av kundstocken är vår bedömning är 

att kreditriskerna är begränsade. Under räkenskapsåret 2013/2014 har 

bolaget inga större kreditförluster.

Bolaget ser också en risk i att våra leverantörskrediter kan komma att mins-

ka från nivåer som Ericsson historiskt haft för inköp av exempelvis råvaror 

till produktionen hos större leverantörer på grund av att Hexatronic är en 

mindre aktör på marknaden.

likviditetsrisker      

Bolaget har en god likviditet och finansiell ställning. Pågående och 

framtida projekt planeras kunna finansieras med eget kapital och be-

fintliga kreditutrymmen. Under året har Koncernen tecknat ett avtal 

med Nordea om en rörelsekreditram och en ytterligare ram för före-

tagsförvärv. Rörelsekrediten är på 50 mkr. Förvärvskrediten är villkorat 

ett positivt kreditkommitté beslut hos Nordea. Kreditkommitteebesluten 

tas inför varje eventuellt, framtida förvärv. 

Likviditetsrisken i koncernen hänger ihop med risken att ändrade för-

hållande binder mer rörelsekapital vilket beskrivs under kassaflödes-

risker.

kassaflödesrisker      

Kassaflödet från rörelsen är på helårsbasis positivt där vi ser en stor 

svängning mellan kvartalen. I den nya koncernen har det blivit en helt ny 

situation gällande kassaflödet från rörelsen i och med ökad produktion 

både internt och via tredjepartstillverkare främst i Asien som binder 

lager och kundfordringar längre än tidigare. Koncernen har fått större 

affärer med större kunder binder kapital i kundfordringar under längre 

tid än tidigare som delvis balanseras upp av längre leverantörskrediter 

den nya koncernen.

Bolaget arbetar som en del av integrationen av de nya bolagen i kon-

cernen med styrningen av rörelsekapitalprocessen.

Skulle konjunkturen allvarligt försämras eller att större idag ej planerade 

investeringar genomföras kan ett negativt kassaflöde ej uteslutas på 

kvartals och årsbasis.

aktierisk

Aktiens pris kan fluktuera kraftigt både på grund av marknaden i stort 

men även Bolagets utveckling. Aktien har också en begränsad likviditet 

vilket kan innebära att en investerare kan få svårt att realisera aktien.

forskning och utveckling     

Koncernen utvecklar produkter och system inom respketive områden. 

Dessa kostnader aktiveras om intäkterna av dessa investeringar planeras 

att skapa ett framtida positivt kassaflöde. Under räkenskapsåret har 

inga nya utvecklingskostnader aktiverats. 

resultatdisposition      

Förslag till disposition av bolagets vinst (kr)   

balanserad vinst         62 203 796

årets resultat    -3 666 024

58 537 772

Styrelsen föreslår att     
i ny räkning överföres   58 537 772

58 537 772

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 

resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

förvaltningsberättelse
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resultaträkning

Resultaträkning
RESULTATRÄKNING

                                                                                                              Koncernen                                 Moderbolaget
                                                                                                     2013-09-01         2012-09-01           2013-09-01         2012-09-01
                                                                                Not             2014-08-31         2013-08-31          2014-08-31       2013-08-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 1, 2 497 295 70 958 2 349 1 770

Övriga rörelseintäkter - 16 - -

497 295 70 974 2 349 1 770

Rörelsens kostnader

Råvaror och handelsvaror  -293 925 -46 913 - -

Övriga externa kostnader 3, 4 -67 790 -8 934 -5 058 -1 899

Personalkostnader 5 -75 208 -10 820 -1 844 -

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

10, 11
12, 13 -5 359 -1 406 - -

-442 283 -68 073 -6 902 -1 899

Rörelseresultat 55 013 2 902 -4 553 -129

Resultat från finasiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 6 574 40 384 40

Ränteintäkter 7 110 1 - -

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -1 209 -566 -331 -84

-525 -525 53 -44

Resultat efter finansiella poster 54 488 2 377 -4 500 -173

Aktuell skatt 9 -10 388 56 - -

Uppskjuten skatt 9 -2 624 - 834 -

Årets resultat 41 476 2 433 -3 666 -173
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Balansräkning
BALANSRÄKNING

Not       Koncernen     Moderbolaget

2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserad utgift för utvecklingsarbete 10 29 210 - -

Goodwill 11 7 945 4 088 - -

7 974 4 298 - -

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 5 152 347 - -

Inventarier, verktyg och installationer 13 289 367 - -

5 441 714 - -

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 14 - - 31 120 3 316

Uppskjuten skattefordran - - 834 -

- - 31 954 3 316

Summa anläggningstillgångar 13 415 5 012 31 954 3 316

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 33 937 - - -

Varor under tillverkning (PIA) 2 735 - - -

Färdiga varor och handelsvaror 41 409 11 034 - -

78 081 11 034 - -

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 141 363 11 019 - -

Fordringar hos koncernföretag - - 20 251 6 496

Aktuell skattefordran - 77 - 37

Övriga fordringar 6 617 3 020 168 2 483

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 677 371 98 451

148 657 14 487 20 517 9 467

Kassa och bank 28 289 291 23 634 163

Summa omsättningstillgångar 255 027 25 812 44 151 9 630

SUMMA TILLGÅNGAR 268 442 30 823 76 105 12 947
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koncernens balansräkning

BALANSRÄKNING

Not Koncernen Moderbolaget

2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16

Bundet eget kapital (moderbolaget)

Aktiekapital 17 1 217 615 1 217 615

Ej registrerat aktiekapital - - - 56

Reservfond - - 20 20

Bundna reserver 190 304 - -

1 237 691

Fritt eget kapital (moderbolaget)

Fria reserver/balanserad vinst 66 268 12 020 62 204 9 903

Årets resultat 41 476 2 433 -3 666 -173

58 538 9 730

Summa eget kapital 109 151 15 371 59 775 10 421

Avsättningar

Uppskjuten skatt 2 717 93 - -

Avsättningar 18 19 383 - - -

Summa avsättningar 22 100 93 - -

Långfristiga skulder 19

Checkräkningskredit 20 - 3 412 - -

Skulder till kreditinstitut - 4 597 - 2 438

Övriga skulder 32 120 - - -

Summa långfristiga skulder 32 120 8 009 - 2 438

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 53 571 3 867 400 71

Skulder till koncernföretag - - 15 338 -

Aktuell skatteskuld 10 397 - - -

Övriga skulder 15 833 1 538 69 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 25 270 1 944 523 17

Summa kortfristiga skulder 105 071 7 349 16 330 88

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 268 442 30 823 76 105 12 947

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter
som har ställts för egna skulder och för
förpliktelser som redovisats som avsättningar

Aktier i dotterbolag 57 321 - 31 120 -

Företagsinteckningar 157 166 17 580 100 100

SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER 214 487 17 580 31 220 100

Ansvarsförbindelser - - - 5 189

SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER - - - 5 189
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kassaflöde

Kassaflödesanalys
Koncernen

2013-09-01 2012-09-01

Not 2014-08-31 2013-08-31

Den löpande verksamheten

Inbetalningar från kunder 372 951 65 845

Utbetalningar till leverantörer och anställda -353 059 -68 773

Erhållen ränta mm - 41

Erlagd ränta -1 145 -566

Betald inkomstskatt -602 169

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN 18 145 -3 284

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -5 558 -993

Förvärv av dotterbolag samt rörelseförvärv 15 -20 278 -4 905

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGS-
VERKSAMHETEN -25 836 -5 898

Finansieringsverksamheten

Årets nyemission 47 659 1 825

Förändring långfristiga lån -11 969 7 202

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS-
VERKSAMHETEN 35 690 9 027

Förändring av likvida medel 27 998 -155

Likvida medel vid årets början 291 446

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 28 289 291
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Några av våra 143 medarbetare
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Tilläggsupplysningar
allmänna upplysningar

Redovisningsprinciper - Koncernen och moderbolaget

Årsredovisning och koncernårsredovisning har upprättats enligt årsredo-

visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 

2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna) och BFNAR 

2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-reglerna). 

Värderingsprinciper m.m.     

Tillgångar, avsättningar och skulder har upptagits till anskaffningsvär-

den respektive nominella belopp om inget annat anges nedan. 

Definition av nyckeltal     

EBITDA marginal      

 - Resultat före avskrivningar i procent av nettoomsättningen 

Rörelsemarginal      

 - Resultat efter avskrivningar i procent av nettoomsättningen 

Resultat per anställd

 - Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal anställda.  

Soliditet       

 -  Justerat eget kapital i procent av balansomslutning  

Resultat per aktie före utspädning (kr)    

 - Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 

   före utspädning 

Kassalikviditet      

 - Omsättningstillgångar dividerat med varulager/kortfristiga skulder

Intäktsredovisning      

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter  

Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits 

eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt 

värde (faktura belopp) om bolaget får ersättning i likvida medel direkt 

vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets 

försäljning av vara redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; 

de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas 

ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang 

i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll 

över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det 

är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transak-

tionen kommer tillfalla bolaget, och de uppgifter som uppkommit eller 

som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på 

ett tillförlitligt sätt.

Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget 

kommer få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transak-

tionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränte-

intäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn 

avkastning för tillgången i fråga. Utdelningsintäkt redovisas när aktieägares 

rätt att få utdelning bedöms som säker.

Kassaflödeanalys      

Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod. Det redovisade 

kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetal-

ningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden. 

      

Materiella anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 

med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda 

utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för 

reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anlägg-

ningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjande 

period. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 

förekommande fall tillgångens restvärde.    

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella till-

gångar. Följande avskrivningtider tillämpas:
   

Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar          5-10 år  

Inventarier, verktyg och installationer           5-10 år 
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Immateriella anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 

avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. 

Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.

Goodwill       

Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det 

verkliga värdet på koncernens andel i det förvärvade dotterföretagets 

nettotillgångar vid förvärvstillfället.

Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden. Goodwill 

som uppkommit på de större strategiska förvärv koncernen gjort för att 

utvidga sitt sortiment inom närliggande produktområden, skrivs av över 

fem år. 

     

Skatt       

Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning 

av inkomstskatter BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och 

uppskjuten skatt.     

Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion 

redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas 

i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare betald skatt) är skatt som skall betalas 

eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt 

hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balans-

räkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redo-

visade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen 

beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli ut-

jämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som 

är beslutade eller aviserade per balansdagen. Obeskattade reserver redo-

visas inklusive uppskjuten skatteskuld.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra fram-

tida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt 

att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. 

      

Fordringar      

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell 

nedskrivning. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till 

balansdagens kurs.      

Varulager       

Varulagret, värderat enligt bokföringsnämnden allmänna råd BFNAR 

2003:3 är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och enligt först 

in - först utprincipen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk 

beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffnings-

värdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta 

tillverkningskostnader. vid värdering har inte hänsyn tagits till kapacitets-

utnyttjande.

     

Leasing       

Leasingavtal redovisas enligt BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redo-

visas som operationella i enlighet med dessa regler.

Avsättningar      

Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till 

räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är 

säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller den 

tidpunkt då de ska infrias.     

Aktier och andelar i dotterföretag     

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter 

avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpe-

skillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 

kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de 

lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.  

     

Koncernredovisning     

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets 

rekommendation RR 1:00. Detta innebär att förvärvade dotterbolags 

tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad 

förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det 

beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvs-

analysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning på goodwill 

baseras på den beräknade ekonomiska livslängden.   
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upplysningar till enskilda poster

Not 1 Nettoomsättning                  Koncernen

                                                                                                          2013/14                 2012/13 

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren/bolag

Hexatronic Elektronik & Data 55 660 40 246

Memoteknik Sweden AB 23 056 27 445

The Blue Shift AB 82 503 -

Hexatronic Cables & Interconnect AB 333 590 -

LEDventure 2 486 3 283

497 295 70 974

Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen Koncernen Moderbolaget

                                                                                                          2013/14                   2012/13                  2013/14                   2012/13

Försäljning som avser koncernföretag - - 2 348 -

Inköp som avser koncernföretag - - 1 614 -

Not 3 Leasingavtal Koncernen Moderbolaget

                                                                                                          2013/14                   2012/13                  2013/14                   2012/13 

Under året har företagets leasingavgifter 
uppgått till 2 758 557 10 -
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Not 4 Ersättning till revisorerna Koncernen Moderbolaget

                                                                                                          2013/14                   2012/13                  2013/14                   2012/13

PWC

Revisionsuppdrag 402 - 70 -

Andra uppdrag 537 - 537 -

939 - 607 -

Sven Gunnar Nilsson

Revisionsuppdrag - 79 - -

Andra uppdrag - 198 - -

277 - -

Not 5 Personal Koncernen Moderbolaget

                                                                                                          2013/14                   2012/13                  2013/14                   2012/13

                      Medelantal anställda         
                Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 126 15 - -

varav kvinnor 33 5

                     Löner, ersättningar m.m. 
                     Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

                     Styrelsen och VD:

Göran Nordlund 40 - 40 -

Gert Nordin 594 597 - -

Gabriella Rymark 40 - 40 -

Erik Fischbeck 544 - - -

Magnus Johansson 40 - 40 -

Sven Novicki* 40 - 40 -

Henrik Larsson Lyon, VD 120 - 120 -

Övriga ledande befattningshavare 543 - 0 -

Löner och ersättningar 1 961 597 280 -

Gert Nordin 30 30 - -

Erik Fischbeck 39 - - -

Henrik Larsson Lyon, VD 39 - 39 -

Övriga ledande befattningshavare 21 - - -

Pensionskostnader 129 30 39 -

Gert Nordin 43 43 - -

Henrik Larsson Lyon, VD 6 - 6 -

Övriga ledande befattningshavare 46 - - -

Övriga förmåner 95 43 6 -

2 185 670 325 -

* Sven Novicki lämnade styrelsen i 
december 2013.
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Not 5 Personal Koncernen Moderbolaget

                     Övriga anställda:

Löner och ersättningar 46 453 6 048 63 -

Pensionskostnader 4 152 791 - -

50 605 6 838 63 -

Sociala kostnader 17 445 2 877 107 -

Summa styrelse och övriga 70 235 10 385 495 -

Koncernen har både förmånsbestämda och premiebestämda pensionsplaner. Pensionskostnaden avser den kostnad som påverkat 

årets resultat.

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvoden enligt bolagsstämmans beslut. Under 2013/14 utgick arvoden till styrelsen med 

160 kkr, varav styrelsens ordförande erhöll 40 kkr.         

Styrelsens ordförande har utöver styrelsearvodet erhållit marknadsmässig ersättning om 362 kkr för konsultuppdrag utanför styrelseupp-

dragets omfattning via Fore C Investment AB för räkenskapsåret.        

Övriga ledande befattningshavare består av en person som är VD i ett av dotterbolagen.     

Verkställande direktörens anställningsavtal innefattar en uppsägningstid på sex månader från VD’s sida och tolv månader från bolagets sida 

samt ett avgångsvederlag. Avgångsvederlaget gäller från det att VD fyller 50 år och utgår då med en månadslön (fast) för varje år 

äldre VD är då uppsägning sker. Det innebär exempelvis om VD sägs upp vid 52 års ålder uppgår avgångsvederlaget till två månads-

löner.          

tilläggsupplysningar

2013/14 2012/13 2013/14 2012/13

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Antal styrelseledamöter, 5 5 5 5

varav kvinnor 1 1 1 1

Antal övriga befattningshavare inkl. VD 2 - 1 -

varav kvinnor - - - -
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Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag Koncernen Moderbolaget
2013/14 2012/13 2013/14 2012/13

Realisationsresultat 574 40 384 40

574 40 384 40

Realisationsresultatet 2013/14 kommer från försäljning av LEDventure Media och Teknik AB

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2013/14 2012/13 2013/14 2012/13

Räntor 110 1 - -

110 1 - -

Not 8 Räntekostnader och liknande 
resultatposter

Koncernen Moderbolaget

Kursdifferenser på skulder -381 4 - -

Övriga räntekostnader -370 -570 -36 -84

Övriga finansiella kostnader -458 - -295 -

-1 209 -566 -331 -84

Not 9 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget
2013/14 2012/13 2013/14 2012/13

Aktuell skatt 10 388 56 - -

Uppskjuten skatt 2 624 - 834 -

13 012 56 834 -
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Not 10 Balanserad utgift för utvecklingsarbete Koncernen Moderbolaget

2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31

Ingående anskaffningsvärde 2 010 2 010 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 010 2 010 - -

Ingående avskrivningar - 1 800 - 1 418 - -

Årets avskrivningar -181 -383 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar - 1 981 - 1 800 - -

Utgående redovisat värde 29 210 - -

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år

Not 11 Goodwill Koncernen Moderbolaget
2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31

Ingående anskaffningsvärde 4 905 4 905 - -

Rörelseförvärv 6 083 - - -

Försäljningar/utrangeringar - 46 - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 942 4 905 - -

Ingående avskrivningar - 818 - - -

Årets avskrivningar - 2 179 - 818 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar - 2 997 - 818 - -

Utgående redovisat värde 7 945 4 088 - -

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år

Not 12 Maskiner och andra tekniska 
anläggningar

Koncernen Moderbolaget

2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31

Ingående anskaffningsvärde 5 319 5 301 - -

Inköp 5 158 18 - -

Försäljningar/utrangeringar - 4 008 0 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 469 5 319 - -

Ingående avskrivningar - 4 972 - 4 789 - -

Försäljningar/utrangeringar 3 988 - 9 - -

Årets avskrivningar - 332 - 173 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar - 1 316 - 4 972 - -

Utgående redovisat värde 5 152 347 - -

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år

tilläggsupplysningar
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Not 14 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget 2014-08-31 2013-08-31

Företag Antal/Kap.

Organisationsnummer Säte andel %

Hexatronic Elektronik & Data 3 000 200 000 200 000

556494-3990 Göteborg 100 %

LEDventure Media & Teknik AB 1 163 - 116 300

556251-9305 Göteborg 100 %

Memoteknik Holding i Skellefteå AB 10 000 4 000 000 3 000 000

556399-7823 Skellefteå 100 %

The Blue Shift AB 10 000 8 036 000 -

556574-2862 Stockholm 100 %

Hexatronic Cables & Interconnect AB 1 000 18 883 538 -

556514-9118 Hudiksvall 100 %

31 119 538 3 316 300

Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat

Hexatronic Elektronik & Data 5 080 3 152

Memoteknik Holding i Skellefteå AB 3 605 - 5

Memoteknik Sweden AB 4 929 1 364

The Blue Shift AB 1 020 - 2 970

Hexatronic Cables & Interconnect AB 51 348 32 482

The Blue Shift AB förvärvades i september 2013.

LEDventure har under räkenskapsåret avyttrats.

Memoteknik Holding AB har fusionerats in i Memoteknik Sweden AB 2014-09-04.

tilläggsupplysningar

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderbolaget
2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31

Ingående anskaffningsvärde 2 566 2 099 - -

Inköp 2 573 467 - -

Försäljningar/utrangeringar - 1 691 - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 447 2 566 - -

Ingående avskrivningar - 2 200 - 2 005 - -

Försäljningar/utrangeringar 1 708 - - -

Årets direktavskrivningar - 2 518 - - -

Årets avskrivningar - 149 - 194 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar - 3 159 - 2 200 - -

Utgående redovisat värde 289 367 - -

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 3-5 år.
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Not 15 Kassaflöde - förvärv av dotterbolag samt rörelseförvärv

Koncernen 2014-08-31

Goodwill 5 045

Materiella anläggningstillgångar 2 659

Varulager 75 676

Övriga omsättningstillgångar 6 639

Långfristiga skulder - 2 556

Kortfristiga skulder - 29 189

Total köpeskilling 58 274

Ej utbetald del av köpeskillingen - 32 150

Betalning genom apportemission - 3 636

Likvida medel i de förvärvade företagen - 1 210

Påverkan på koncernens likvida medel från 
årets förvärv

- 20 278

Totalt kassaflöde hänförligt till investeringar i 
dotterföretag

- 20 278

Not 16 Eget kapital

Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver

Belopp vid årets ingång 615 304 14 452

Registrering av aktiekapital 56 -56 -

Justering av belopp vid årets ingång - - 18

Nyemission 546 - 51 740

Förskjutning mellan bundna och fria reserver - -58 58

Årets vinst 41 476

Belopp vid årets utgång 1 217 190 107 744

Moderbolaget Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång 615 56 20 9 730

Registrering av aktiekapital 56 -56 - -

Justering av belopp vid årets ingång - - 9

Nyemission 546 - - 51 740

Erhållna/lämnade koncernbidrag - - - 725

Årets vinst efter skatt - - - -3 666

Belopp vid årets utgång 1 217 0 20 58 538

tilläggsupplysningar
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Not 17 Upplysningar om aktiekapital

Antal aktier Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång 13 500 000 0,05

Nyemission 10 842 857 0,05

Antal/värde vid årets utgång 24 342 857 0,05

Genomsnittligt antal aktier Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång 12 133 333 0,05

Antal/värde vid årets utgång 21 208 571 0,05

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång 12 636 559 0,05

Antal/värde vid årets utgång 23 087 926 0,05

Bolagets aktie är sedan 15 april listad på Nasdaq OMX First North under tickern HTRO.

Under innevarande bokslutsår har tre stycken nyemissioner genomförts:

1.       Riktad nyemission om 3 mkr till ledande befattningshavare inom koncernen (dec 2013).

2.       Företrädesemission om 19,2 mkr (dec 2013).

3.       Riktad nyemission om 27 mkr (feb 2014).

Utöver dessa har det gjorts en apportemission i samband med förvärvet av The Blue Shift AB.

Årsstämman den 19 december 2013 har givit Styrelsen bemyndigande att, med eller utan företrädesrätt, emittera 

upptill 2 000 000 st aktier vid förvärv och/eller finansiering av verksamheten och att utge teckningsoptioner upp till 

350 000 st till nya eller befintliga befattningshavare i koncernen. Bemyndigandet för de 2 000 000 aktierna 

utnyttjades tillfullo i den riktade nyemissionen februari 2014. Bemyndigandet för teckningsoptionerna har ej 

utnyttjats idag och har därmed makulerats eftersom teckningsoptionsbemyndigandet ej har registrerats hos 

Bolagsverket inom 6 månader efter stämman.

Totalt antal aktier är innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram 24 342 857 st. Antal aktieägare är 

vid periodens slut ca 1 200 st. Bolagets börsvärde är vid räkenskapsåret slut 452 mkr.

Optionsprogram

Existerande teckningsoptionsprogram är:

1.       Tidigare teckningsoptionsprogram per 2012-12-19 riktat till Bolagets personal uppgår till 600 000 

          optioner med lösenkurs 3 kronor, lösentidpunkt är 2015-12-01 - 2015-12-31.

2.       Tidigare ägarna till The Blue Shift (via ERRO Holding AB) erhöll vid förvärvet 720 000 teckningsoptioner  

          med lösenkurs 4,30 kronor, lösentidpunkt är 2016-09-01 - 2016-09-30.

3.       Under innevarande bokslutsår har ett teckningsoptionsprogram utgivits avseende 1 500 000 tecknings- 

          optioner riktade till Bolagets personal med lösenkurs 5 kronor, lösentidpunkt 2016-12-01 - 2016-12-31.

Not 18 Övriga avsättningar Koncernen Moderbolaget
2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31

Avsättning vid periodens ingång - - - -

Garantiavsättningar 14 001 - - -

Omtruktureringsavsättningar 5 382 - - -

Avsättning vid periodens utgång 19 383 - - -

tilläggsupplysningar
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Not 19 Långfristiga skulder Koncernen Moderbolaget
2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31

Amortering inom 2 till 5 år 32 120 8 009 - 2 438

32 120 8 009 - 2 438

Not 20 Checkräkningskredit Koncernen Moderbolaget
2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 50 000 4 600 50 000 -

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

Koncernen Moderbolaget

2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31

Semesterlöneskuld & Sociala avgifter 16 771 617 91 -

Förskott/bonus till kunder 3 031 - - -

Övriga poster 5 468 1 327 432 17

25 270 1 944 523 17

Göteborg den 4 december 2014

Göran Nordlund     Gert Nordin    Henrik Larsson-Lyon
Ordförande     Ledamot     Verkställande direktör

Magnus Johansson     Erik Fischbeck    Gabriella Rymark 
Ledamot      Ledamot     Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 4 december 2014

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren
Auktoriserad revisor

tilläggsupplysningar
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Revisionsberättelse
rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisning-

en för Hexatronic Scandinavia AB (publ) för räkenskapsåret 2013-09-

01 – 2014-08-31. Bolagets års- och koncernredovisning i den tryckta 

versionen av detta dokument finns på sidorna 16 - 37.

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 

upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvi-

sande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll 

som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för 

att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte inne-

håller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller på fel.

revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovis-

ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt In-

ternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 

Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 

och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 

och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis 

om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernre-

dovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland an-

nat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredo-

visningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 

de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 

upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en 

rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ända-

målsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra 

ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 

innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis-

ningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och 

verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en 

utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen 

och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-

målsenliga som grund för våra uttalanden.

uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisning-

en upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av Hexatronic Scandinavia ABs 

(publ) och koncernens finansiella ställning per den 31 augusti 2014 

och av dessas finansiella resultat och koncernens kassaflöden för året 

enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

övriga upplysningar

Års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2012-09-01 – 

2013-08-31 reviderades av tidigare revisor som i sin revisionsberättelse 

daterad 2013-12-11 uttalade sig enligt standardformuleringen om 

denna års- och koncernredovisning.

rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 

har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning för Hexatronic Scandinavia AB (publ) för räkenskapsåret 

2013-09-01 – 2014-08-31.

styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-

fande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande 

direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dis-

positioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på 

grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 

i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 

förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 

revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsent-

liga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 

någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 

mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verk-

ställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolags-

lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-

målsenliga som grund för våra uttalanden.

uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman behandlar vinsten i enligt förslaget i för-

valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 4 december 2014

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren

Auktoriserad revisor

revisionsbderättelse
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