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Industrin i Sverige...

Efterfrågan är stor...

går för högtryck. Inte minst gäller det för Norrtelje Elektronik AB,
ett helägt dotterbolag till Elektronikbyggarna i Norrtälje AB.
I samband med tertialrapporten för 1. tertialet år 2000 vill jag ta
tillfället i akt att informera alla intressenter i Norrtelje Elektronik
om de förändringar som skett
och den syn som vi har på
marknaden och utvecklingen
av Norrtelje Elektronik.

på Norrtelje Elektroniks tjänster avancerad elektronikproduktion
och kundanpassad logistik. Tre år i rad har vi funnits på Svenska
Dagbladets lista över Sveriges snabbast växande aktiebolag. Enligt
samma rankning är vi för närvarande Sveriges snabbast växande
elektronikföretag. Nu fortsätter
vi att växa som en global
kontraktsleverantör av flexibel
elektronikproduktion med
geografisk följsamhet.
Liksom tidigare är vår väg
till växt ständig utveckling och
att som världsklassleverantör
överträffa kundernas högt
ställda förväntningar.

Ett förändrat ägande
Under våren har ägandet i den
nya koncernen Norrtelje
Elektronik ändrats så tillvida,
att de tidigare tre ägarna har
sålt en större del av sina aktier
till en investerargrupp på 25
investerare. I samband därmed
har jag valts till ny styrelseordförande. Jag ser fram emot att
få leda styrelsen i det förändringsarbete som nu påbörjats.
Inom kort kommer även alla
anställda att erbjudas köpa
aktier i bolaget – ett erbjudande som vi tror kommer att få ett
positivt mottagande.

Perioden januari - april 2000
Efterfrågan har varit fortsatt
mycket god under tertialet.
Vår omsättning var SEK 91
miljoner (63), vilket är en
ökning med ca 44 % jämfört
med motsvarande tidsperiod
1999. Tillväxten har skett
huvudsakligen inom områdena informationsteknologi och telekommunikation.

Omvärlden

200 miljoner i vår fördubblade orderstock

Kontraktstillverkning är en verksamhet i stadig tillväxt. Allt fler
beställare fokuserar på att utveckla och marknadsföra det egna varumärket för att nå global framgång. Internationellt bedöms marknaden för kontraktstillverkare växa med 20-25% per år, i samband med
att allt fler större beställare lägger ut arbeten. I USA har bl a Cisco
kommit mycket långt i den här utvecklingen och har i stort sett lagt
ut hela sin tillverkning på externa leverantörer.
1998 hade telecomindustrin 8% av sin produktion utlagd till
kontraktstillverkare. Den andelen väntas ha växt till 20 % år 2001.
Genom att lägga ut teknikutveckling och tillverkning kan företagen
inte bara koncentrera sig på utvecklingen av egna varumärken, utan
även korta tiden för produktlanseringar och minska kapitalbehovet.

De senaste månaderna har vi tagit hem flera nya och stora order.
Norrtelje Elektroniks orderstock har ökat från SEK 98 miljoner
sista tertialet 1999 till SEK 203 miljoner tertial 1, 2000.

Norrtelje Elektronik
l dag är Norrtelje Elektronik en av de medelstora kontraktstillverkarna i Sverige inom elektronikområdet. För Norrtelje Elektronik ligger
möjligheten till framgång i att ha stor flexibilitet i produktionen,
samverka med företag utomlands och att kunna bidra i utveckling av
produkter och produktionsprocessen. De segment vi kommer att
kraftsamla på är telekommunikation och informationsteknik.
Vi räknar även med att väsentligt öka vår omsättning och vinst.
Förvärvet av EuroSupply AB med sina internationella kontakter,
öppnar nya möjligheter för global samverkan och produktion för oss,
samtidigt som Norrtelje Elektronik står som garant för hög kvalitet
och närhet till kunden.
Den gamla ledningen stannar kvar i Norrtelje Elektronik och
säkrar kontinuitet och kvalitet, medan de nya medarbetarna kommer
att utgöra ett värdefullt tillskott i vår globalisering.
VD kommer här att redogöra för tertialets resultat, men jag vill
redan nu uttrycka min stora tillfredsställelse över den utveckling som
skett. Det engagemang som personalen på alla nivåer visar för den
nya utvecklingen bådar gott. Vi tror alla att Norrtelje Elektronik är
rätt positionerat inför framtiden och att därför, likt den nybakade
studenten...... ”den ljusnande framtid är vår”!
Sten Dybeck
Ordförande i Elektronikbyggarna i Norrtälje AB
och i Norrtelje Elektronik AB

Ökat rörelseresultat och marginal
För tertial 1 ökade rörelseresultatet med 265 % till SEK 3,1
miljoner (1,2) jämfört med samma period föregående år. Resultatet
efter finansiella poster uppgick till SEK 2,0 miljoner (0,1).
Viktiga händelser under tertialet
Norrtelje Elektronik förvärvade EuroSupply AB den 20 mars som
ett led i vår globaliseringstrategi. Förvärvet medför en rad nya
möjligher och har mottagits positivt av vår personal, vars stora
engagemang betyder mycket för Norrtelje Elektroniks förändringsarbete och utveckling.
Fler och växande kunder
Vi har under tertialet haft en god tillväxt hos våra befintliga kunder.
Samtidigt har vi skaffat oss ett antal nya intressanta kunder – utan
att förlora några gamla.
Kommande rapporter
Norrtelje Elektroniks tertialrapport för maj-augusti kommer att
publiceras i mitten av september. Önskas ytterligare information är
du alltid välkommen att kontakta mig på telefon 0176-793 01 eller
vår Controller Monica Lind, 0176-793 32. Norrtelje Elektronik har
som vanligt öppet alla vardagar både juni, juli och augusti.
Trevlig sommar!

Mats Hultin
VD för Elektronikbyggarna i Norrtälje AB
och Norrtelje Elektronik AB

RESULTATRÄKNING (MSEK)

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Kostnad sålda varor och tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
RÖRELSERESULTAT
Avskrivningar
Finansnetto
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

2000
Jan–april

1999
Jan–april

1999
Jan–dec

91,2

62,9

214,7

-57,8
-7,9
-22,4

-36,8
-7,1
-17,8

-132,1
-20,0
-56,8

3,1

1,2

5,8

-0,7
-0,4

-0,7
-0,4

-2,3
-1,5

2,0

0,1

2,0

2000
30 april

1999
30 april

1999
31 dec

8,5

7,4

7,3

50,4
44,1
2,3
96,8

31,1
29,7
2,6
63,4

37,5
42,6
2,4
82,5

105,3

70,8

89,8

19,9
29,7
1,2
42,5
12,0

16,2
17,8
0,5
21,2
15,1

17,7
22,7
0,6
28,5
20,3

105,3

70,8

89,8

2000
Jan–april

1999
Jan–april

1999
Jan–dec

3,5%
17,7%
16,8%

1,9%
21,2%
14,5%

2,7%
18,3%
17,5%

BALANSRÄKNING (MSEK)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager och pågående arbeten
Kundfordringar
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital och obeskattade reserver
Långfristiga skulder kreditinstitut
Kortfristiga skulder kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

NYCKELTAL

Rörelsemarignal %
Soliditet %
Varulager %-oms *
* Omsättningen är omräknad på helårsbasis
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