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NY KONCERNSTRUKTUR FÖR FORTSATT TILLVÄXT

• Nettoomsättningen ökade med 78 procent till 120,1 MSEK (67,6)

• Rörelseresultatet ökade med 450 procent till 4,4 MSEK (0,8)

• Vinst per aktie efter beräknad skatt blev 7,30 SEK

• Från och med den 1 januari har koncernen antagit namnet NOTE

• Från och med den 1 januari ingår NOTE Components AB i NOTE

• Investering för att fördubbla NOTE Norrteljes ytmonteringskapacitet

• Nya partners i Indien

Detta är NOTE
NOTE-koncernen är en av Sveriges ledande EMS-leveran-
törer och tillika den enda svenskägda globala elektronik-
tillverkaren. Från den första januari 2001 är koncernen
omorganiserad enligt nedan. Vidare beslutade bolagsstäm-
man den 26 april 2001 om namnbyte.

I koncernen ingår tre producerande bolag:
- NOTE Norrtelje AB med 231 anställda

- NOTE Torsby AB med 85 anställda

- NOTE Gdansk Sp z o.o. – en ”virtuell fabrik” av underleve-
  rantörer i Centraleuropa med c:a 1000 anställda.

Dessutom finns två stödjande aktiebolag:
- NOTE Components AB som handlar med komponenter åt
  koncernen och dess partners.

- NOTE Development AB vars uppgift är att sköta
  koncerngemensamma uppgifter samt sköta utvecklingen av
  koncernen i sig.

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning under första kvartalet uppgick till
120,1 MSEK (67,6) och resultatet efter finansiella poster till
3,1 MSEK (0,4).

Orderingång och orderstock
Trots den allmänt vikande konjunkturen inom telekom
området är orderingången fortsatt stark. Orderstocken per
31 mars 2001 inger betryggande säkerhet för verksamheten.

Helårsprognos
Omsättningen under året förväntas överstiga 500 MSEK.
Vinsten beräknas bli högre än under föregående år.

Investeringar
För att möta den ökade orderingången har NOTE Norrtelje
beslutat om en upphandling av ytmonteringsutrustning som
skall leda till att monteringskapaciteten för ytkomponenter
minst fördubblas senast under tredje kvartalet i år.

Globalt nätverk
NOTE är initiativtagare till och medlem av EMS Alliance
– ett världsomspännande nätverk av elektroniktillverkare.
Under perioden utökades nätverket med tre bolag i Indien.
Orsaken är en stark efterfrågan på marknadsnära produk-
tion i Indien.

Handel med aktien
Aktien finns noterad hos Roslagens Sparbank i Norrtälje.
Senaste avslut: 400 kronor. Uppgifter finns att hämta bl a
på www.roslagenssparbank.se

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för perioden januari – juni publiceras
den 8 augusti.

Norrtälje den 2 maj 2001

Sten Dybeck
Koncernchef

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
För ytterligare information, kontakta Koncernchef Sten Dybeck på telefon 0176-799 10
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag*
MSEK 2001 jan - mars

Nettoomsättning 120,1
Kostnad sålda varor och tjänster -105,2

Bruttoresultat 14,9

Försäljningskostnader -4,0
Administrationskostnader -6,5
Jämförelsestörande poster

Rörelseresultat 4,4

Finansiella poster -1,3

Resultat efter finansiella poster 3,1

Periodens vinst 3,1

Koncernens balansräkningar i sammandrag
MSEK 01-03-31

Anläggningstillgångar 26,4

Omsättningstillgångar
Varulager 93,3
Kundfordringar 77,3
Övriga omsättningstillgångar 5,5

Summa omsättningstillgångar 176,1

Summa tillgångar 202,5

Eget kapital 23,2
Avsättningar 1,8
Långfristiga skulder 74,5

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder 71,3
Övriga kortfristiga skulder 31,7

Summa kortfristiga skulder 103,0

Summa eget kapital och skulder 202,5

Nyckeltal 2001 jan - mars

Bruttomarginal % 12,4
Rörelsemarginal % 3,7
Vinstmarginal % 2,6
Räntabilitet på sysselsatt kapital % 17,7
Soliditet % 11,5
Medelantal årsanställda 330

NOTE AB
P.O. Box 910, SE-761 29 NORRTÄLJE
SWEDEN

Phone: + 46 (0)176-799 00
Fax:      + 46 (0)176-178 79
info@note.se     www.note.se

* Fr o m år 2001 tillämpas ny redovisningsprincip innebärande
   att resultaträkningen upprättas funktionsindelad. Dessutom har
   redovisningsperioderna ändrats från tertial- till kvartalsrapportering år 2001.
   Omsättningen för samma period föregående år uppgick till 67,6 MSEK.


