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•  Koncernen redovisar sitt bästa
   rörelseresultat hittills; 27,7 MSEK
   (10,3), en ökning med 169%
•  Omsättningen ökade med 47% till
   514,8 MSEK (350,4). Resultat före skatt
   ökade med 173% till 22,1 MSEK (8,1)

Omsättning och resultat
Koncernen redovisar 514,8 MSEK i omsättning
för verksamhetsåret 2001, vilket motsvarar en
ökning om 47%. Rörelseresultatet ökade till
27,7 MSEK och resultat före skatt ökade till
22,1 MSEK. I resultat före skatt ingår goodwill-
avskrivningar med 1,3 MSEK.

Under kvartal fyra omsattes 135,3 MSEK
(121,4) med ett resultat före skatt på 5,1 MSEK
(1,8). Expansionen till koncernens nya lokaler i
Norrtälje har bidragit till att sänka resultatnivån,
vilket dock skall kunna kompenseras med högre
produktionsnivå och marginal under 2002.

Viktiga händelser under 2001
Bolagsstämman den 26 april antog styrelsens
förslag om ny varumärkesstrategi med koncern-
namnet NOTE. Den nya strategin har bidragit
till att skapa en tydlig och stark identitet för
samtliga företag i koncernen.

Koncernens ledstjärna ”nära elektronik-
tillverkare” handlar bl. a. om geografisk närhet.
Därför öppnade NOTE Norrtelje en prototyp-
verkstad i Kista utanför Stockholm under kvartal
tre. I samma syfte påbörjade NOTE Torsby un-
der slutet av året förberedelser för verksamhet i
göteborgsområdet. Start i Göteborg planeras till
våren 2002.

NOTE har skapat ett världsomspännande
nätverk av elektronikproducenter, kallat
ems-ALLIANCE, som uppfyller kundernas krav
på marknadsnära produktion. En lansering av
alliansen under egen marknadsprofil skedde i
november på mässan Productronica i München
(se vidare www.emsalliance.com). Såväl svensk
som internationell press uppmärksammade hän-
delsen.

Under kvartal fyra erbjöds ett options-
program till ledande befattningshavare i koncer-
nen. Programmet blev fulltecknat, vilket vid fullt
utnyttjande innebär en utspädning motsvarande
5,7% av aktiekapitalet och rösterna.

Finansiell ställning
Egna kapitalet ökade under året med 15,9 MSEK
och uppgick vid årsslutet till 35,9 MSEK.
Soliditeten ökade under året med 40% till 15,0%.
Investeringar
Under året har kontinuerligt maskiner för
ytmontering införskaffats, vilka huvudsakligen
leasingfinansierats. I Norrtälje har under andra
hälften av året en lokal om 1000 kvm hyrts och
produktionsanpassats. Koncernens investeringar
uppgick totalt under året till 9,7 MSEK.

Personal
Medelantal årsanställda i koncernen var 372
(264).
Utsikter 2002
2001 var ett mycket svårt år för EMS-leveran-
törer. De flesta kollegor i branschen tvingades
varsla personal om uppsägning. Genom resultat-
orienterad ledning, effektiv produktion och ra-
tionell logistik har NOTE lyckats gå mot ström-
men. Koncernen har t.o.m. haft ett kontinuer-
ligt behov av att nyanställa. Hur 2002 kommer
att utveckla sig beror naturligtvis på konjunktu-
ren och strukturförändringar i branschen.
Om inga dramatiska försämringar sker, kommer
NOTE-koncernens kraftiga ökning att bestå, så-
väl omsättningsmässigt som lönsamhetsmässigt.
Utdelning
På grund av att soliditeten ännu ej nått önskvärd
nivå, ämnar styrelsen föreslå bolagsstämman att
ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2001.
Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen
den 2 maj, kl. 16.30 i Roslagens Sparbanks
lokaler i Norrtälje.
Kommande rapporttillfällen
Den fullständiga årsredovisningen för NOTE AB
kommer att finnas tillgänglig från och med 27
mars i koncernkontorets lokaler, Braxenvägen 5,
Görla Industriområde, Norrtälje. Årsredovis-
ningen kommer samtidigt att distribueras till
samtliga aktieägare. Övriga rapporttillfällen:

• Delårsrapport januari-mars presenteras
   tisdagen den 7 maj
• Halvårsrapport presenteras onsdagen den
   21 augusti
• Delårsrapport januari-september presenteras
   onsdagen den 30 oktober

Norrtälje den 28 januari 2002
NOTE AB

Sten Dybeck
Koncernchef

•  Vinst per aktie efter skatt uppgick till
   53 SEK (19)
•  Framgångsrik lansering av nytt koncept
   inom EMS-branschen: ems-ALLIANCE
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Nyckeltal*   2001  2000
i procent 31 dec 31 dec
Rörelsemarginal    5,4    2,9
Vinstmarginal    4,3    2,3
Räntabilitet på sysselsatt kapital   20,2   11,8
Soliditet   15,0   10,7
*)  Fr.o.m. år 2001 har redovisningsperiod ändrats från tertial till kvartal.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
För ytterligare information, kontakta: Koncernchef Sten Dybeck på telefon 0176 - 799 10 eller 0708 - 55 18 00

Gunilla Olsson, ekonomidirektör, telefon 0176 - 799 05 eller 0709 - 50 80 71

2001 2001 2001 2001 2001
Belopp i MSEK okt–dec juli–sep apr–juni jan–mars jan–dec

Nettoomsättning 135,3 126,9 132,5 120,1 514,8
Kostnad för sålda varor och tjänster -116,3 -107,2 -113,8 -105,2 -442,5

Bruttoresultat 19,0 19,7 18,7 14,9 72,3

Försäljningskostnader -5,4 -4,9 -4,4 -4,0 -18,7
Administrationskostnader -7,0 -5,1 -6,5 -6,5 -25,1
Övriga rörelseintäkter 0,2 0,2
Övriga rörelsekostnader -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -1,0

Rörelseresultat 6,4 9,5 7,6 4,2 27,7

Finansnetto  -1,3 -1,5 -1,7 -1,1 -5,6

Resultat efter finansiella poster 5,1 8,0 5,9 3,1 22,1

Skatt -1,4 -2,2 -1,7 -0,9 -6,2

Periodens resultat 3,7 5,8 4,2 2,2 15,9

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

2001 2001 2001 2001
Belopp i MSEK 31 dec 30 sep 30 juni 31 mars

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 28,5 28,0 28,2 26,4

Omsättningstillgångar
Varulager 91,2 96,4 91,9 93,3
Kundfordringar 113,2 115,3 105,9 77,3
Övriga omsättningstillgångar 6,6 10,2 6,5 5,5

Omsättningstillgångar 211,0 221,9 204,3 176,1

Summa tillgångar 239,5 249,9 232,5 202,5

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 35,9 32,1 26,4 22,3

Avsättningar 1,8 1,8 1,8 1,8

Långfristiga skulder 97,4 94,2 89,9 74,5

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 65,0 90,4 80,7 71,3
Övriga kortfristiga skulder 39,4 31,4 33,7 32,6

Kortfristiga skulder 104,4 121,8 114,4 103,9

Summa eget kapital och skulder   239,5 249,9 232,5 202,5

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG


