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Vision
NOTEs vision är att vara den självklara samarbetspartnern för företag,
i första hand svenska, när det gäller tillverkning av elektronikbaserade
produkter.

*) Till underlag används konsoliderad balansräkning NOTE-Xperi, men ej
proforma-resultat Xperi, varför nyckeltalet är något missvisande.
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Bästa
aktieägare

Inför bolagsstämman 2003 finns det
anledning att tänka tillbaka på den
resa med NOTE, som många av oss
har gjort.

I slutet av 90-talet gick konjunktu-
rerna upp och ännu större uppgång
blev det på börsen. Den som för-
sökte förklara kursuppgångarna i
ekonomiska termer hade en svår
uppgift. Men vad gjorde det – allt var
värt att investera i. I den marknaden
gick EuroSupply med hjälp av Er in
och köpte majoriteten i Norrtelje
Elektronik. Teckningspriset per aktie
var 200–210 kr. (Samtidigt vill jag
minnas att t.ex. Teliaaktien bjöds ut
till försäljning för runt 85 kr). Det gav
oss möjlighet att tillsammans med
ledningen för Norrtelje Elektronik
börja utveckla en koncern.

2000 köpte vi Trientas fabrik i Tors-
by, Värmland. Det var då en verksam-
het utan vinst, men vi trodde på en
utvecklingspotential.

Elektronikmarknaden i Sverige
hade samtidigt påbörjat sin snabba
nedgång och vi fick verkligen spotta
i nävarna och samtidigt tänka fram-
åt. Vi satsade på rationell produktion
med möjligheter till tillverkning även

på andra sidan Östersjön. Samtidigt
fortsatte arbetet med att utveckla och
driva ett internationellt nätverk av
elektroniktillverkare, som vi döpte till
ems-ALLIANCE™.

Vår fokusering på företagsledning,
globalisering och vinst började ge
resultat. Den vinst som proforma
kunde beräknas till 2 mkr hade stigit
till ca 8 mkr i slutet av år 2000.

Aktieägarna uppskattade tydligen
våra åtgärder och samtidigt som
aktiemarknaden (VA-index) löpte
utför, så kunde vi se att hos Roslagens
Sparbank, där våra aktier noteras,
steg vår aktiekurs till runt 500 kr.

2001 bildade vi Components för att
få en rationell materielhantering.
Samtidigt fann vi det ändamålsenligt
med ett gemensamt namn på våra
olika bolag. Det blev NOTE. Kon-
cernen ökade sin omsättning till ca
500 mkr och vinsten till drygt 20 mkr.
Det var i den tuffa marknaden en stor
framgång för oss. Vi fick också våra
aktieägares belöning. Medan aktie-
marknaden fortsatte utför och
många svenska verkstadsindustrier
fick sina aktiekurser sänkta med 25–
30 %, fortsatte vår aktie att handlas
till ungefär oförändrat pris.

2002 fortsatte vår expansion på en
krympande svensk marknad. Då vi
under året, för att säkerställa närhet
till elektronikmarknaden i södra
Sverige, förvärvade Xperi i Lund ge-
nom en nyemission av 84 000 aktier,
så blir jämförelser med tidigare re-
sultat svårare att göra. För egen del
vill jag dock framhålla att jag är ut-
omordentligt nöjd med en vinst på
över 30 mkr, framför allt med hän-
syn till att någon högkonjunktur för
svensk industri ännu inte infunnit sig.

Vår expansion under året har
medfört att vi blivit en av de största
svenska elektroniktillverkarna med
verksamhet på flera platser i Sverige
och på andra sidan Östersjön. Det
har samtidigt ställt större krav på led-
ning av verksamheten. Vi omorgani-
serade oss därför under hösten så att

vd för NOTE AB, Erik Stenfors, fick
som huvuduppgift att sammanhålla
och utveckla koncernen. Samtidigt
avgick jag som koncernchef och är
numera arbetande styrelseordföran-
de i NOTE AB samt styrelseordföran-
de i de svenska tillverkande bolagen.
Det innebär att Erik Stenfors kom-
mer att mer ingående redovisa 2002
års verksamhet i NOTE.

Vi förstärkte också styrelsen vid en
extra bolagsstämma under hösten
med två externa, välrenommerade
ledamöter, nämligen Ulf Mikaelsson
tidigare divisionschef på Skandia och
Lennart Svensson tidigare finansdi-
rektör på Holmen. Knappt hade vi
avslutat den stämman förrän det blev
dags att kalla till en ny, där vi beslu-
tade om köp av Xperi.

Framtiden. Hur skall man som
aktieägare se på framtiden för
NOTE? Ja, vi arbetar oförtrutet på
mot ett lönsammare och större
NOTE och en börsintroduktion el-
ler försäljning senast år 2005. Sedan
finns det de som säger: lita inte för
mycket på företagens profetior.
Tyvärr ligger det en del i det, men
beträffande budget och resultat har
vi tidigare alltid uppfyllt vad vi lovat.
När det gäller marknaden har jag
varit för positiv som trodde att kon-
junkturen skulle vända hösten 2002.
Den har ännu inte vänt när det här
skrivs våren 2003, men visst kommer
vi att behöva elektronikproduktion i
Sverige även i framtiden.

Vi fortsätter att leva efter ”det finns
inga dåliga tider, det finns bara tider
när man måste göra saker på ett an-
nat sätt”.

Jag vill passa på att framföra ett stort
tack till ledningen i NOTE-koncernen
för ytterligare ett år med bra resultat.

Jag ser fram emot att få träffa Er
aktieägare på stämman.

Norrtälje i april 2003

Sten Dybeck
Styrelseordförande i NOTE AB

Styrelseordförandens kommentar
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NOTE är en av Sveriges ledande leverantörer av EMS (Electronics Manufac-
turing Services) och vi erbjuder våra kunder en total värdekedja – från hjälp
med design, till distribution och eftermarknadstjänster. NOTE erbjuder också
marknadsnära produktion via ems-ALLIANCETM – ett globalt nätverk av elek-
troniktillverkare med partners i Kina, Brasilien, Indien, Italien och USA.
Totalt har koncernen drygt 600 anställda. I Sverige är vi fördelade på tre
produktionsanläggningar och två prototyp- och säljkontor. Vi har även en
fabrik i Litauen samt verksamhet i Centraleuropa, vilken styrs från vårt Central-
europakontor i Gdansk, Polen. NOTE är svenskägt med ca 150 aktieägare.

➢ Koncernen redovisade sitt bästa resultat hittills, 31 mkr före skatt, en ökning
med 43 % från föregående år. Nettoomsättningen ökade med 24 % till
636 mkr.

➢ Vinst per aktie ökade med 11 % till 57,5 kr (52). Antalet aktier ökade från
300 000 föregående period till 384 000 aktuell period.

➢ I januari blev NOTE godkänd av Försvarets Materielverk (FMV) som utbild-
ningsenhet för mjuklödning FSD 5115.

➢ I maj anordnades för andra året i rad en konferens kallad Konstruktionsda-
garna. Under två dagar hölls seminarier och diskussioner om hur man bäst
bör konstruera elektronik för att möjliggöra en effektiv produktion.

➢ I maj öppnades Göteborgskontoret, som skall sköta försäljning och viss till-
verkning åt NOTEs kunder i Västsverige.

➢ NOTE avancerade till 4:e plats bland verkstadsföretag på Svenska Dagbla-
dets tillväxtlista som publicerades i juni.

➢ NOTEs styrelse förstärktes genom en extra bolagsstämma i september.
Då invaldes Ulf Mikaelsson, tidigare divisionschef i Skandia och Lennart Svens-
son, tidigare finansdirektör i Holmen.

➢ Den 1 oktober gick NOTE samman med en av södra Sveriges ledande EMS-
leverantörer, Xperi AB i Lund, med dotterbolag i Litauen. Finansieringen
skedde genom nyemission av knappt 22 % NOTE-aktier, vilket godkändes
vid en extrastämma den 16 oktober. Stämman valde även in Xperis vd,
Kjell-Åke Andersson, i styrelsen för NOTE AB.

➢ Koncernens globala samarbetsallians, ems-ALLIANCETM, har vidareutveck-
lats under året från att tillgodose kundens krav på marknadsnära produk-
tion till att även omsluta globala konkurrenskraftiga materielavtal samt lösa
produktionsfrågor genom teknikutbyte.

2002 i sammandrag



5

I min kommentar till fjolårets redo-
visning förutspådde jag att 2002 skul-
le bli bättre än tidigare år. Liksom
många andra trodde jag då att kon-
junkturen skulle vända uppåt under
året, vilket tyvärr inte blev fallet. Med
ökade ansträngningar lyckades vi
ändå infria prognosen; resultatet steg
med drygt 40 % från resultatet 2001
– som var NOTEs dittills bästa år.

Året som gick
Den stora händelsen år 2002 var gi-
vetvis samgåendet med kontraktstill-
verkaren Xperi i Lund. Med inträdet
i EU har det skett en tyngdpunkts-
förskjutning söderut och en närvaro
i Skåne är närmast en nödvändighet
för fortsatt tillväxt. Att vi vid förhand-
lingarna enades om ett aktiebyte och
att grundaren för Xperi kvarstår som
vd och samtidigt tar plats i moderbo-
lagets styrelse, ger kontinuitet och
styrka för våra fortsatta satsningar
söderut.

Även i västra Sverige förstärkte vi
vår närvaro genom att i maj öppna
ett Göteborgskontor. Enheten sköter
om försäljning samt viss tillverkning
åt kunder i västra Sverige.

På östkusten har vi sedan tidigare
ett starkt fäste med vår Norrtälje-
fabrik och vårt Kistakontor. Därmed
är NOTE nu etablerat nära de tre
största svenska städerna, med en till-
hörande logisk geografisk indelning
i region syd, väst och öst.

Att möta utvecklingen
Som EMS-tillverkare opererar NOTE
i en bra, men svår bransch. Bra, ef-
tersom det är en marknad i ständig

En stabil grund
för tillväxt

tillväxt; mängden elektronik som ska
tillverkas ökar – och kommer fortsät-
ta att öka. Svår, eftersom kunderna
ständigt ställer nya och högre krav.
Att ”bara” tillverka elektronik på kon-
trakt räcker inte längre för att bli
framgångsrik i vår bransch. EMS-
företagens tillväxt styrs därför snara-
re av deras förmåga att kontinuerligt
anpassa sig än av marknadens tillväxt
i sig.

Några exempel på hur NOTE an-
passat sig:
– Kostnaden hos elektronikproduk-
ter beror i allt ökande omfattning på
de ingående komponenternas värde.
För att möta kraven på kostnadsre-
duceringar använder vi oss nu av vår
globala allians för att göra gemen-
samma upphandlingar, vilket natur-
ligtvis ger bättre villkor.
– För att hantera snabbt skiftande
volymer har vi byggt upp, och använ-
der oss av, ett flexibelt Centraleuro-
panätverk.
– För att möta kundens krav på
breddande av den s.k. värdekedjan,
har vi aktiverat koncernens nya ut-
vecklingsavdelning i Xperi som en
koncernresurs.

NOTE 2003
Med globaliseringen har produktäga-
re (s k OEM-företag) utsatts för nya
utmaningar. Utan omfattande kun-
skap om tillverkningens villkor är det
en omöjlighet att utveckla konkur-
renskraftiga produkter. Kostnad, kva-
litet och tid-till-marknad (TTM) kan
bara optimeras med hjälp av kunskap
om produktionsprocessen. Men ge-
nom globaliseringen finns ofta inte

produktionsenheten i närheten. Kan-
ske finns den inte ens i samma världs-
del. Den nödvändiga återkopplingen
av produktionskunskap uteblir.

För att möta denna nya situation
har vi utvecklat ett paket som vi kal-
lar ”NOTE Excellence”. Paketet kom-
mer att släppas i delar under året,
men den första pusselbiten, NOTE
Lab, är vid tidpunkten för denna rap-
port redan officiell. NOTE Lab blir
ett äkta kommunicerande prototyp-
laboratorium. En enhet som inte
bara levererar prototyper snabbt,
utan som också förser kunden med
all nödvändig kunskap om vilka jus-
teringar av konstruktionen som ska-
par ökad konkurrenskraft.

Motorn i NOTE Lab är ett egen-
utvecklat kvalitetssäkringssystem, kal-
lat NOTE-QS. Systemet, som anger
regler, rutiner och krav för återkopp-
lingen, bygger på kvalitetssystem
ISO/TS16949 som utvecklats under
fordonsindustrins stränga krav på
processäkring.

Avslutningsvis
Jag anser att NOTE med den geogra-
fiska positionering koncernen nu
har, med våra effektiva nätverk och
med vårt Excellence-paket, har byggt
en stabil grund som borgar för fort-
satt tillväxt även om en konjunktur-
uppgång skulle dröja. Jag ser därför
fram emot ett spännande och fram-
gångsrikt 2003!

Erik Stenfors, VD

VDs kommentar
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NOTE Norrtelje AB

Imponerande utveckling
”Vi har skapat ett tjänstekoncept där
vi kunnat erbjuda marknaden det
den vill ha. Målsättningen under året
var två nya stora kunder. Det blev av-
tal med totalt nio nya uppdragsgiva-
re med ungefär 30 miljoner kronor
per projekt i årsvolym”, säger Mats
Hultin. NOTE Norrtelje AB hade
2002 en nettoomsättning på 459 mil-
joner kronor – en 11-procentig ök-
ning jämfört med 2001. Prognosen
för 2003 pekar på en fortsatt ökning.

Norrteljes starka utveckling har
dessutom lett till att koncernen för
sjätte året i rad tog en plats på Svens-
ka Dagbladets tillväxtlista över Sveri-
ges snabbast växande företag.

Öppet sinne
Första delen av året var affärsområ-
det telecom fortfarande stort men
redan vid halvårsskiftet märktes en
kraftig nedgång i branschen. ”Det är
vid sådana tillfällen det gäller att inte
vara låst i tankarna”, säger Mats
Hultin. NOTE Norrtelje bemästrade
telecomkrisen genom att växla över
till mer industriinriktade kunder.

NOTE Norrtelje
bidrar till

koncernens
snabba tillväxt

I dag är en stor del av produktionen
inriktad på högteknologisk verkstads-
industri.

”Vi såg förändringen och anpassa-
de oss efter den. En av NOTEs vikti-
gaste egenskaper är flexibiliteten; att
man inte arbetar så traditionellt utan
är öppen för förändringar.”

Händelserikt år
Samtidigt som året präglats av en tur-
bulent marknad har Norrtelje arbe-
tat intensivt med organisationsför-
ändringar. En av målsättningarna har
varit att förenkla materialflödet. Dess-
utom har företaget utökat och struk-
turerat om produktionsteamen. Allt
för att göra elektronikproduktionen
mer kostnadseffektiv och kunna vara

ännu mer flexibel gentemot kunder-
na. ”Emellanåt har situationen näs-
tan varit kaotiskt, men i positiv be-
märkelse. Nu efteråt känns det som
om vi tillsammans åstadkommit stor-
verk under en oerhört tuff tid.”

Vision – inte regler
Bakom Norrteljes unika framgång
står organisationens flexibilitet, an-
passningsförmåga och kundfokuse-
ring. ”Att personalen på ett smidigt
sätt klarar av föränderliga omställ-
ningar, det är en oerhört värdefull
egenskap”, framhåller Mats Hultin.
”Vi jobbar efter visioner – inte reg-
ler. Det är lite svårare och mer krä-
vande men ger bättre resultat. Dess-
utom är det roligare.”

Trots lågkonjunkturen
har NOTE Norrtelje lyckats

navigera rätt och hittat
medvind i  nya branscher.

”Vi har åstadkommit storverk
i en tuff tid”,

säger vd Mats Hultin.
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Spetsteknologi
NOTE Norrtelje satsar på spetstekno-
logi. Företaget använder den mest
avancerade produktionsutrustning
som finns tillgänglig på marknaden
i dag. En stor del av kompetensen
används på mer komplexa serier
medan enklare produktion slussas
över till NOTEs systerbolag i Polen
och Litauen. Det gör att man lättare
kan anpassa sig till förändringarna på
marknaden och samtidigt bibehålla
hög kvalitet och produktionsnivå.

Kundorienterade mål
NOTE Norrtelje AB är det största
bolaget inom koncernen. Under året
har samarbetet med Victor Hassel-
blad AB intensifierats. En av de nya
kunderna är Assa Abloy AB, världsle-
dande på lås. Dessutom har företa-
get tecknat ett miljonkontrakt med
Trimble AB, ett av världens ledande
företag på optiska positioneringssys-
tem som bland annat används i lant-
mäteriverksamhet. För att bättre kun-
na möta kunders och leverantörers
behov i Stockholmsområdet, har
NOTE Norrtelje ett försäljningskon-

tor kombinerat med prototyptillverk-
ning i Electrum, Kista, strax utanför
Stockholm. Där finns möjlighet till
tillverkning av prototyper med myck-
et snabba leveranser. Tillsammans
med kunderna görs tester och kon-
struktionsarbeten av olika produkter.

Hur vill du att NOTE Norrtelje ska
uppfattas av kunderna?

”Att de ser NOTE Norrtelje som en glo-
bal men ändå lokalt förankrad elektronik-
tillverkare. Fysisk närhet är viktigt. An-
dra betydelsefulla egenskaper är teknisk
förståelse och kompetens. Det är viktigt att
man förstår kunden och produkten. Det
är grunden till ett bra samarbete.”

NOTE-koncernen planerar att börs-
noteras 2005. Vad kommer det att
innebära för företagets utveckling de
närmaste åren?

”Det är positivt för företagets utveck-
ling. Vi har redan slipat en hel del på
informationsdelen. Det är viktigt att ar-
beta vidare med den.”

Hasselblad och NOTE
fortsätter unikt samarbete
NOTE producerar alla kretskort till
Hasselblads nya kamerasystem H1.
Victor Hasselblad AB är känt som en av
världens främsta kameratillverkare.

Fakta
Omsättning: 459 mkr
Antal anställda: 254
Certifiering: ISO 9001:2000,
ISO 14001, ISO/TS 16949 och EMAS

Styrelse
Sten Dybeck, ordförande
Ronnie Andersson
Mats Hultin
Kristian Krassman, personalrepr.
Erik Stenfors
Peter Jansson, suppleant

F
oto: Jens K

arlsson /H
asselblad
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Gerd Levin-Nygren, vd,
har all anledning att vara nöjd

över det gångna året.
NOTE Torsby AB visar det

bästa resultatet någonsin
och bolaget har mer än

fördubblat sin omsättning
de senaste två åren.

”Det känns väldigt bra.
Det här visar att vi lyckats

tillgodose våra kunders behov
på ett tillfredsställande sätt.”

Personalen trivs
Under året omsatte NOTE Torsby
120 miljoner kronor. Det är en ök-
ning med hela 120 procent jämfört

”Nyckeln till framgång ligger hos personalen”

Rekordår för
NOTE Torsby

NOTE Torsby AB

med 2000. Gerd Levin-Nygren menar
att en stor del av det goda resultatet
är personalens förtjänst. ”Vi har en
solidarisk personal som fungerar
mycket bra ihop och det är delvis
nyckeln till vår framgång.” Ett bevis
på att personalen trivs och mår bra
är det låga antalet sjukskrivningar.
Trots hård arbetsbelastning de senas-
te åren har nivån på sjukskrivningar-
na inte överstigit tre procent.

Unik kompetens
NOTE Torsby har specialiserat sig på
komletta och komplexa produkter
med krav på hög tekniknivå, i små
och medelstora serier, med lackning,
gjutning och test.

”Vi känner att vi har lyckats hitta
vårt specialområde. Numera arbetar
vi i stor skala mot verkstadsindustrin,

främst mot fordonssidan. Det passar
oss.”

Nytt kontor i Göteborg
Den 30 maj öppnades ett nytt kon-
tor i Göteborg. Kontoret är först och
främst en mötesplats för kunder och
prospects. Där utförs tester och slut-
montering i en ESD-skyddad miljö.
De nya lokalerna invigdes med öp-
pet hus för kunder och intressenter.
NOTE har flera kunder i Göteborgs-
området och etableringen är ett stra-
tegiskt val för att svara upp mot kund-
löftet att finnas nära kunderna.

”Syftet med etableringen är att  för-
sörja regionen med elektronikpro-
duktion. Det händer mycket i Göte-
borg. Det är ett expansivt område
inte minst inom läkemedels- och
bilindustrin”, berättar Gerd Levin-
Nygren som också är vd för kontoret
i Göteborg.

Nya kunder
Under året har också betydelsefulla
kundrelationer stärkts och nya pro-
duktionsuppdrag tillkommit genom
exempelvis Saab Bofors Underwater
System och Kapsch Trafficom.

Största kunden hos NOTE Torsby
är AT Signal System AB som utveck-
lar och säljer säkerhetssystem, ATC,
för spårbunden trafik.

”Vi har ett väl utvecklat samarbete
sedan tio år tillbaka. De har lagt ut hela
sin elektronikproduktion på oss. Efter-
som det handlar om komplexa system
kan man säga att de är lika mycket be-
roende av oss som vi är av dem.”
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ATSS lägger all sin
elektronikproduktion
till NOTE Torsby.
”De har bredden och
kompetensen”

Samarbetet mellan NOTE Torsby och
AT Signal System AB (ATSS) går långt till-
baka men har intensifierats de senaste
åren. ATSS som är Nordens ledande le-
verantör av skräddarsydda tågtrafiksys-
tem, har numera hela sin produktion hos
NOTE Torsby. ”NOTE har både den
bredd och kompetens som är nödvändig
för uppdraget”, säger Jan-Åke Forsell, ma-
nager logistic, på ATSS i Stockholm.

”Det var för dyrt för oss att ha egen
produktion i Stockholm. NOTE hade
möjligheten att ta över hela konceptet,
från tillverkning till slutmontering och
paketering inklusive service. Det är en
utmärkt lösning för oss. Vi är jättenöjda
och vill inte ändra på något.”

ATSS har växt till NOTE Torsbys störs-
ta kund. Förra året stod företaget för 30
miljoner kronor av Torsbyfabrikens tota-
la omsättning.

Förändrade behov
Det verkar generellt finnas en föränd-
ring i kundernas behov. ”Allt fler fö-
retag gör som ATSS, lägger ut hela
produktionsdelen, dessutom får vi ta
över mer och mer av eftermarknaden
för produkterna”, säger Gerd Levin-
Nygren och tillägger: ”Det ställer för-
stås högre krav på oss när det gäller
produktionsteknisk support och tek-
niskt kunnande. Vi måste ständigt
öka kompetensen och vara ännu mer
flexibla.” Enklare monteringsarbeten
och volymprodukter läggs över på
NOTEs Centraleuropeiska nätverk.
Hos NOTE Torsby kan man då foku-
sera på det man är duktigast på. Kom-
plexa och högteknologiska produk-
tionsuppdrag.

Hur vill du att NOTE Torsby ska upp-
fattas av kunderna?

”Jag vill och tror att NOTE uppfattas
som ett företag med hög kompetens hela
vägen i produktionsledet. Jag tror också
att kunderna tycker att det är trivsamt att
jobba med oss.”

NOTE-koncernen planerar att börs-
noteras 2005. Vad kommer det att
innebära för företagets utveckling de
närmaste åren?

”Det kommer att lyfta verksamheten till
en högre nivå. Kraven kommer att öka
och det gäller att vara rak och tydlig i sin
information, både internt och externt.”

Fakta
Omsättning: 122 mkr
Antal anställda: 103
Certifiering: ISO 9001, ISO 14001,
SS-EN 46001 (för den medicinska
sektorn) samt licens för tillverkning
av UL-märkta produkter.

Styrelse
Sten Dybeck, ordförande
Erik Stenfors, vice ordförande
Peter Jonsson, personalrepr.
Gerd Levin-Nygren
Magnus Rylander, personalrepr.
Karl-Axel Tervell
Anders Wiss
Arne Lind, suppleant
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NOTE Xperi AB

”Sammangåendet mellan NOTE
och Xperi i oktober ökar inte bara

NOTEs lokala närvaro i södra
Sverige utan även den samman-
lagda omsättningen för koncer-

nen, till närmare en miljard kro-
nor”, spår Kjell-Åke Andersson

vd för NOTE Xperi.

NOTE expanderar
NOTE och Xperi passar bra ihop och
har ungefär samma affärsstrategi.
Xperi AB bildades 1988 med grund-
idén att kunna erbjuda kunderna allt
från idé till färdig produkt och visa
hög kvalitet på företagets alla åtagan-
den. I fabriken finns mycket lång er-
farenhet av yt- och hålmontering,
slutmontering och test. Xperi arbe-
tar dessutom, precis som NOTE, i
kundstyrda grupper där kunden har
sitt eget produktionsteam. ”Företa-
gen kompletterar varandra bra.
Marknadsmässigt innebär samman-
slagningen att NOTE-koncernen ut-
vidgar sin täckning av Sverige. Den

NOTE Xperi
bäddar för

miljardomsättning
tillväxt. Kjell-Åke Andersson är för-
vissad om att den utvecklingen kom-
mer att stärkas tillsammans med
NOTE.

”Nu kan vi fortsätta att växa utan
att tappa tempo”, säger han.

”Under de senaste åren har vi haft
10–15 procents tillväxt per år. Mål-
sättningen inför 2003 var en omsätt-
ning på 250 miljoner kronor. Det
målet uppfylldes redan 2001”, säger
Kjell-Åke som tror att fusionen ock-
så kommer att resultera i en rad ra-
tionaliseringsvinster, både på kortare
och längre sikt. Redan har man
märkt av stora fördelar med att in-
köpsverksamheten integrerats i
NOTE.

Bibehållet plusresultat
Trots lågkonjunktur och minskad
ordervolym från en del betydelseful-
la kunder lyckades NOTE Xperi
bibehålla ett plusresultat. ”Det är
positivt med tanke på den turbulens
som råder på marknaden. Med tanke
på omständigheterna är jag nöjd.”

Ekonomisk stabilitet
När det gäller NOTE Xperis ekono-
miska stabilitet och framgångar i öv-
rigt, hänvisar Kjell-Åke Andersson till
företagets så kallade grundbultar
som bygger på:
• Långsiktighet – bygga partnerskap.
• Flexibilitet – förmåga att lösa

kundernas behov och eventuella
problem.

• Leveranskvalitet – teknisk kvalitet.
• Problemlösningsförmåga.
Det ska vara trevligt att jobba på och
med NOTE Xperi.

geografiska närheten ökar ytterliga-
re”, förklarar Kjell-Åke Andersson, vd
för NOTE Xperi AB.

Lokal närhet
Förvärv som ökar resurserna till geo-
grafiska tillväxtområden är en del av
NOTEs tillväxtstrategi. Sammanslag-
ningen mellan NOTE och Xperi ska-
par en rad möjligheter till både nya
och större produktionsuppdrag, tror
Kjell-Åke Andersson. Ett av syftena
med affären har varit att stärka
NOTEs position som nära, global och
komplett elektroniktillverkare. Lokal
närhet är NOTEs viktigaste kundlöf-
te. Det får inte vara för långa avstånd
mellan kunden och NOTE. För
NOTE Xperis del finns hela 95 pro-
cent av alla kunder i Skåne.

”Efter att kunden tagit kontakt
med oss, kan vi vara på plats redan
inom 30 minuter. Det är oerhört vik-
tigt.”

God tillväxt
Xperi är ett lönsamt företag med god
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Fakta
Omsättning: 135 mkr (maj–dec.)
Antal anställda: 112
Certifiering: ISO 9001, SS-EN 46001
(för den medicinska sektorn).

Styrelse
Sten Dybeck, ordförande
Erik Stenfors, vice ordförande
Kjell-Åke Andersson
Göran Olofsson
Åke Zetterström
Christian Draganzea, personalrepr.

Kunder
Kunder som NOTE Xperi arbetat
med under året är: STT Care AB,
Cefar Medical AB, Dresser Wayne
AB, som bland annat gör bensinpum-
par, Timelox AB som tillverkar låssys-
tem till hotell samt Gambro AB som
gör medicinteknisk utrustning.

Egen utvecklingsavdelning
NOTE Xperi har en egen utveck-
lings- och konstruktionsavdelning.
Under året har ett prototyplaborato-
rium invigts i Lund. Därigenom kan
man erbjuda snabb service med möj-
lighet till leverans på några timmar.
NOTE Xperi har dessutom ett nära
och värdefullt samarbete med univer-
sitetet och forskningsbyn Idéon.

Förutom de 110 anställda på
NOTE Xperi finns en integrerad
monteringsverkstad där 35 personer
från Samhall arbetar.

”Det är ett sätt för oss att hålla flex-
ibiliteten på topp, samtidigt som det
känns som en viktig social insats. En
del av produktionsuppdragen har
också överförts till Centraleuropa,
där arbetsintensiva moment kan ut-
föras kostnadseffektivt.”

Kjell-Åke Andersson tycker fram-
tiden ser mycket lovande ut och han
tror på en uppgång i världsekono-
min.

”Det är svårt att säga när, men jag
skulle tippa på att det vänder någon
gång i slutet på året.”

NOTE Xperi tillverkar nästa
generations sport- och
fitnesstimulator

Under året har NOTE Xperi, på uppdrag
av Cefar Medical AB, tillverkat en helt
ny produkt för elektrisk muskelstimule-
ring och smärtlindring. Stimulatorn
Cefar Myo 4 innehåller (595 st.) sport-,
fitness-, massage- och rehabiliteringspro-
gram.

Hur vill du att NOTE Xperi ska upp-
fattas av kunderna?

”Ett företag med bra service och hög
kvalitet.”

NOTE-koncernen planerar att börs-
noteras 2005. Vad kommer det att
innebära för företagets utveckling de
närmaste åren?

”Förmodligen att vi måste bli ännu mer
resultatinriktade. Det är också viktigt att
vara ännu mer tydlig i sin information
gentemot kunder och aktieägare.”
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NOTE Gdansk Sp z o.o.

NOTE Gdansk –
värdefull resurs vid
produktionstoppar

arbeta i ett högt tempo. Vi har inte
samma semestertradition som i
Sverige. I Polen anpassar vi semester
och ledighet efter arbetet”, säger Ilo-
na och tillägger:
”Att det finns möjlighet att kostnads-
effektivt lägga över volymproduktion
till Polen under produktionstoppar, är
oerhört viktigt för hela koncernen.”

”Allt är möjligt. Det är år
2002 ett bevis på”, säger Ilona

Lukaszewicz, vd för NOTE
Gdansk i Polen.

NOTE Gdansk fungerar som
en kapacitetsbuffert. När det blir
höga produktionstoppar slussas
uppdrag snabbt över till Polen.

Hanterar snabbt skiftande
volymer
”Hela året har varit otroligt intensivt.
Kulmen infaller under semestertider,
främst juli och december”, förklarar
Ilona Lukaszewicz. När övriga NOTE-
bolagen går ner i varv går produk-
tionen på högvarv hos NOTE
Gdansk. ”Personalen här är van att

Kompetent personal
Ilona Lukaszewicz anser att det finns
flera viktiga och unika egenskaper
som ligger bakom årets framgång.
Framför allt en engagerad och myck-
et kompetent personal.

”Personalen bryr sig, ställer upp
och är öppen för förändringar, både
när det gäller små och stora kunder.”

Hög kapacitet
NOTE Gdansk grundades 1999. Fa-
briken som har 13 heltidsanställda,
är anpassad för produkter med högt
manuellt innehåll och mer tidskrä-
vande produktionssteg, såsom lack-
ning och trimning samt för projekt
där volymerna växlar snabbt. Vecko-
kapaciteten för ytmontering ligger på
omkring 13–14 miljoner komponen-
ter och hålmontering 8 miljoner

komponenter. Kapaciteten för meka-
nisk montering sträcker sig till 49 000
arbetstimmar per vecka.

Arbetar med kvalitet
Det kontinuerliga arbetet med att
kvalitetssäkra produktionen har gett
resultat i Polen. I dag uppstår det säl-
lan några fel i produktionen, vilket
gör att andelen leveranser som går
från Polen direkt till slutkund i
Sverige har ökat markant.

Effektivisera leveranserna
Fabriken i Gdansk ansvarar för kvali-
tetskontroll och samordning av leve-
ranser och produktion i Centraleu-
ropa. Ilona Lukaszewicz har en för-
hoppning om att kunna minska
mängden transporter och förflytt-
ning av gods genom att introducera
ett centrallager och logistikcenter i
Polen. Detta för att ytterligare effek-
tivisera leveranser till kunder i Euro-
pa. ”Det skulle säkra produktionsflö-
det ytterligare”, menar hon.

Hur vill du att NOTE Gdansk ska
uppfattas av kunderna?

”Att vi är flexibla och duktiga på det
vi gör samt att vi kan tillfredsställa kun-
dernas behov, oavsett krav. Genom vårt
nätverk finns vi nära kunden, inte bara
geografiskt, utan nära kundens behov.”

Målet är att NOTE-koncernen ska
börsnoteras 2005. Vad kommer det
att innebära för företagets utveckling
de närmaste åren?

”Det är bra för företaget och utveckling-
en. Men jag tror inte att det kommer att
påverka den dagliga verksamheten i
Gdansk så mycket.”

Styrelse
Åke Zetterström, ordförande
Bengt Emesten
Ilona Lukaszewicz
Piotr Sidorowicz
Erik Stenfors
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NOTE Lithuania UAB

NOTE är viktigt
för Litauen

Hög motivation hos personalen.
Höjd kvalitet på produktionen.

Investering i ny avancerad
produktionsutrustning. Sam-

manslagningen mellan NOTE
och Xperi. ”Detta är faktorer som
har betytt mycket för det gångna

året”, säger Valentinas
Zinkevicius, vd för NOTE

Lithuania UAB.
På fabriken i litauiska Taura-

ge möter vi kostnadseffektiv
produktion, relativt stabila
volymer med högt manuellt

arbetsinnehåll.

Arbetsglädje
Arbetsglädjen och den höga motiva-
tionen bland medarbetarna är oer-
hört betydelsefulla för verksamheten
och har delvis sin grund i den ex-
tremt höga arbetslösheten som finns
i Litauen. Hela 18 procent av befolk-
ningen är utan arbete. Taurage är en
liten stad där levnadskostnaderna
överlag är mycket låga vilket betyder
att även lönekostnaderna hamnar på
en betydligt lägre nivå än i storstäder-

na. Därav möjligheterna att hålla en
kostnadseffektiv produktion.

Lägre skatt – nya investeringar
Valentinas Zinkevicius berättar ock-
så att det är möjligt att få reducerad
skatt av staten med cirka 30 procent
om företaget i sin tur kan erbjuda
anställning för ett visst antal perso-
ner.

”Det är viktigt för oss. Det gör att
vi kan investera i maskiner, vidareut-
bildning samt anställa mer personal”.
Ett övergripande mål för året var att
undvika förlust men NOTE Lithua-
nia kan till och med skryta med ett
plusresultat.

Ökad omsättning
”Det har varit ett mycket bra år”, kon-
staterar Valentinas Zinkevicius. Om-
sättningen har ökat till 2,5 miljoner
litas. (Cirka 6,3 miljoner svenska kro-
nor.) ”Vår arbetsinsats under året har
haft mycket hög kvalitet. Vi har in-
vesterat i nya monteringsmaskiner
vilket lagt grund för att ytterligare
höja kapaciteten och kvaliteten un-
der kommande år.”

Att NOTE gick ihop med Xperi är
också betydelsefullt för fabriken i
Taurage. Zinkevicius tror att det kan
leda till ett fördjupat samarbete i
framtiden.

”Vi förväntar oss att det kommer
att ge oss fler och större uppdrag. Vi
har kompetensen och resurserna för
att klara det.”

Redo för produktionstoppar
Utvecklingen är att både Torsby-,
Lund- och Norrtäljefabrikerna lägger
över allt fler uppdrag till NOTE

Lithuania. Det handlar inte om att
man flyttar jobb från Sverige utan
snarare omfördelning av uppdrag
och arbetsuppgifter. Varje produk-
tionsanläggning kan koncentrera sig
på de arbetsmoment som företaget
är mest specialiserad för. På så vis kan
man vara mer flexibel mot kunder-
nas krav och behov.

”Vi står alltid redo för produktions-
toppar. Det är så vår verksamhet är
uppbyggd”, understryker Valentinas
Zinkevicius.

Hur vill du att NOTE Lithuania ska
uppfattas av kunderna?
”Ett företag med hög kompetens och stor
arbetsglädje.”

NOTE-koncernen planerar att börs-
noteras 2005. Vad kommer det att
innebära för företagets utveckling de
närmaste åren?
”Det är viktigt för företagets utveckling.
Det gör oss mer kända och omskrivna. Det
i sin tur ökar förhoppningsvis möjlighe-
terna till nya, ännu större och mer bety-
delsefulla uppdrag.”

Styrelse
Åke Zetterström, ordförande
Bengt Emesten
Erik Stenfors
Valentinas Zinkevicius
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NOTE Components AB

Styrelse
Mats Hultin, ordförande
Bengt Emesten
Ted Ricksäter

NOTE Components är det bolag
inom koncernen som är mest ano-

nymt, minst till storlek, men tjä-
nar mest pengar sett till antalet

anställda. Bengt Emesten, vd
NOTE Components, berättar:

”I dåliga tider gör företaget sina
bästa affärer”. Components är

NOTEs strategiska inköpsbolag.

Kostnadseffektiv produktion
NOTE Components sköter koncer-
nens logistik och inköp. Företaget
arbetar med samtliga producerande
bolag inom NOTE-koncernen.
NOTE Components är inte så känt
som de övriga bolagen inom koncer-
nen men sitter på mycket kunskap
som är till nytta för kunden. Väl plan-
lagd samordning av inköp är en
grundförutsättning för kostnadsef-
fektiv produktion. Eftersom materi-
alet står för närmare 70 procent av
produktens slutpris, är det viktigt att
NOTE-koncernen kan erbjuda sina
kunder konkurrenskraftiga priser.
Något som NOTE Components har
lyckats förverkliga under det gångna
året.

Lågkonjunkturen har varit en
hjälp på vägen. ”När det är dåliga ti-
der är det lätt att få tag i det material
vi behöver till ett bättre pris”, säger
Bengt Emesten, vd för NOTE Com-
ponents. ”Generellt kan man säga att

Dåliga tider – bra för
NOTE Components

en konjunktursvacka är bra för oss,
dock under förutsättning att det går
så bra som det har gjort för koncer-
nen i övrigt”, tillägger han.

Smidigare organisation
En annan anledning till framgången
under året är att NOTE Components
renodlat materialflödet. NOTE Com-
ponents hade för ett par år sedan när-
mare 100 olika leverantörer. ”Målsätt-
ningen har varit att kraftigt minska
antalet leverantörer, vilket vi lyckats
med. Det gör att vi fått bättre kon-
troll, färre leveranser, mindre admi-
nistration och sammantaget en smi-
digare organisation.”

Bra personalmix
Avgörande för att verksamheten ska
fungera är kompetent personal.
NOTE Components består av en li-
ten arbetsgrupp på sex personer. En
bra mix på personalen är därför vik-
tigt, både när det gäller kön och ål-
der, anser Bengt Emesten.

”Vi var underbemannade i början
av året men det känns ändå som om
vi har uträttat mycket. Klart över för-
väntningarna. I dag har vi full beman-
ning. Personalen trivs och komplet-
terar varandra bra.”

Samarbete med Kina
NOTE Components köper in varor
från hela världen, mest från Asien

och USA. Samtliga leverantörer är
kvalitetssäkrade. Genom ems-ALLI-
ANCE™ är det också möjligt för
NOTE att teckna gemensamma, glo-
bala och fördelaktiga inköpsavtal.
Under året har ett mer djupgående
samarbete med Kina inletts. NOTE
har påbörjat tillverkningen av en
komplett produkt till en av sina nyck-
elkunder. Mycket betydelsefullt för
NOTE Components, framhåller
Bengt Emesten. ”Det blir det största
enskilda projektet för oss hittills ge-
nom ems-ALLIANCEN.”

Enkla lösningar är bäst
Ytterligare en av anledningarna till
att det gått så bra för NOTE Compo-
nents är att företaget varit öppet för
nya affärsidéer och lösningar, säger
Bengt. ”Man ska inte stirra sig blind
på sitt eget verksamhetsområde. Det
kan finnas mycket att hämta, när det
gäller materialflöde och transporter
med mera, i andra branscher.”

Strävan är att hela tiden bli bätt-
re, effektivare och att hitta material
och produkter till ett så konkurrens-
kraftigt pris som möjligt, i förhållan-
de till kvalitetskraven.

”De enkla lösningarna är oftast de
bästa, men kan också vara det svåra”,
understryker Bengt.

Hur vill du att NOTE Components
ska uppfattas av kunderna?
”Att vi uppfyller våra egna högt ställda
krav och även överträffar kundernas för-
väntningar.”

NOTE-koncernen planerar att börs-
noteras 2005. Vad kommer det att
innebära för företagets utveckling de
närmaste åren?
”Framför allt högre krav på rapportering.
I övrigt tror jag inte att det kommer att
påverka oss så mycket.”
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Förvaltningsberättelse
NOTE AB (PUBL)
Org.nr. 556408-8770

Allmänt om verksamheten
NOTE är en av landets ledande leve-
rantörer av EMS, Electronics Manufac-
turing Services. Koncernen har svens-
ka produktionsenheter i Lund, Norr-
tälje och Torsby samt utländska pro-
duktionsenheter i Litauen och Polen,
där även samarbete sker med friståen-
de tillverkare. I Kista och Göteborg har
koncernen kombinerade försäljnings-
kontor/prototypenheter. Vidare finns
ett bolag i koncernen för materialhan-
tering placerat i Norrtälje.

Koncernen erbjuder – som enda
svenskägda EMS-leverantör – global
produktion genom ett världsomspän-
nande nätverk av elektroniktillverkare,
kallat ems-ALLIANCE™, med till-
verkningsenheter i Brasilien, Indien,
Italien, Kina och USA. Moderbolaget i
koncernen, NOTE AB, är främst in-
riktat på ledning, samordning och
utveckling av koncernen samt koncern-
rapportering och information till
aktieägare.

Väsentliga händelser
under 2002
I oktober gick NOTE samman med
Xperi, en av södra Sveriges ledande
EMS-koncerner med en årlig om-
sättning på ca 250 MSEK med produk-
tionsenheter i Lund (Xperi AB) och
Litauen (Eurotron UAB).

Samgåendet skedde genom att
100 % av aktierna i Xperi Holding AB
förvärvades mot en likvid huvudsakli-
gen bestående av 84 000 nyemitterade
aktier i NOTE AB. Det totala antalet
aktier i NOTE AB uppgår därmed till
384 000.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång samt
utsikter för 2003
NOTE Xperi’s produktionslokal i Lund
drabbades i februari i år av en brand.
En del av produktionsytan fick stäng-
as, medan lokalerna för administration
och lager klarade sig så gott som oskad-
da. Sanering pågår och lokalerna
beräknas vara återställda vid halvårsskif-
tet, varefter full drift kan återupptas.
Bolagets försäkringar beräknas täcka
kostnaden för återuppbyggnad och

övriga kostnader med anledning av
branden. Under tiden fortgår produk-
tionen i de oskadade delarna, samtidigt
som del av produktionen lagts ut till
NOTE Xperi’s systerbolag. Leveranser
till kunderna har därmed kunnat upp-
rätthållas utan nämnvärda störningar.

Med förvärvet av Xperi är NOTE-
koncernen strategiskt placerad nära de
tre största svenska städerna, vilket inne-
bär att en god grund har lagts för öka-
de marknadsandelar. Den rådande
oroligheten i världen kommer i viss
mån att leda till en ändrad efterfrågan
mellan olika kundsegment, men som
helhet förväntas marknaden växa un-
der år 2003. NOTE tror därmed på fort-
satt expansion för koncernen, främst
organiskt, men även ytterligare förvärv
kan bli aktuella. För 2003 bedöms även
koncernens rörelseresultat efter finan-
siella poster bli väsentligt bättre än
2002.

Omsättning och resultat
Koncernen
Från och med 1 oktober ingår även
Xperi-gruppen i koncernens balans-
och resultaträkningar.

Koncernens nettoomsättning steg
med 24 % till 637 MSEK (514), varav
Xperi bidrar med ca 9 %. Koncernens
förmåga att anpassa verksamheten till
en förändrad marknad är en förklaring
till den fortsatta organiska tillväxten.
Rörelseresultatet steg med 43 % till
39,3 MSEK (27,5). Resultat före skatt
steg med 42 % till 30,9 MSEK (21,7).
Samgåendet med Xperi har, genom ett
integrationsprogram som utfördes en-
ligt plan under kvartal 4, hittills påver-
kat rörelseresultatet negativt. Från och
med januari 2003 bidrar dock Xperi
positivt till koncernens resultat, trots
branden.

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter uppgår till
6 280 TSEK (660). Rörelseresultatet
uppgår till 6 TSEK (316). Resultatet
före skatt uppgår till -636 TSEK
(-131).

Styrelsens arbete
Under året har moderbolagets styrel-

se förstärkts med tre nya ledamöter:
Ulf Mikaelsson, tidigare divisionschef
i Skandia, Lennart Svensson, tidigare
finansdirektör i Holmen och Kjell-Åke
Andersson, VD i NOTE Xperi AB.
Styrelsen i NOTE AB utgörs därmed
av sex ordinarie ledamöter.

Styrelsen fattar beslut om koncer-
nens övergripande strategi, frågor av
principiell karaktär och om större
investeringar eller förvärv. I övrigt
ansvarar styrelsen för koncernens
organisation och förvaltning enligt
Aktiebolagslagen. Under verksamhets-
året 2002 sammanträdde styrelsen vid
åtta tillfällen. Styrelsen har antagit
arbetsordning, styrelseinstruktion och
VD-instruktion, vilka definierar styrel-
sens arbete samt arbetsfördelning
mellan styrelsen och VD.

Miljöpåverkan
Koncernen bedriver i två svenska dot-
terbolag verksamhet med anmälnings-
plikt enligt förordningen om miljöfar-
lig verksamhet och hälsoskydd (SFS
1988:899). Samtliga tre svenska fabri-
ker lämnar årligen in en kontrollrap-
port till det kommunala Miljö- och häl-
soskyddskontoret, orsakade av fabriker-
nas kylanläggningar för komfortkyla.
Två av de nämnda fabrikerna är miljö-
certifierade enligt ISO 14001 och den
tredje beräknas vara certifierad första
kvartalet 2004.

Förslag till disposition beträffande
moderbolagets vinst
Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att till förfogande stående
vinstmedel, SEK 517 056, disponeras
enligt följande:

Balanseras i ny räkning, TSEK 517
Summa 517

Koncernens fria egna kapital uppgick
den 31 december 2002 till 4 629 TSEK.
Av beloppet föreslås 14 TSEK avsättas
till bundna fonder.

Vad beträffar företagets resultat och
ställning i övrigt, hänvisas till efterföl-
jande resultat- och balansräkningar
med tillhörande bokslutskommenta-
rer.
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Resultaträkning

MODERFÖRETAGETKONCERNEN

Belopp i TSEK Not 2002 2001 Not 2002 2001

Nettoomsättning 1 636 780 514 033 6 280 660
Kostnad för sålda varor -544 510 -442 982

Bruttoresultat 92 270 71 051 6 280 660

Försäljningskostnader -23 515 -18 135 -1 983 –
Administrationskostnader -28 583 -25 340 -3 771 -344
Jämförelsestörande poster 3 -3 992 444 3 -511   –
Övriga rörelseintäkter 4 4 099 492
Övriga rörelsekostnader 5 -944 -1 052 -9 –

Rörelseresultat 2, 6–7 39 335 27 460 2, 6 6 316

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 8 38 –
Resultat från värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar 9 – 82 9 – 329
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 674 573 23 9
Räntekostnader och liknande resultatposter -9 153 -6 394 -703 -785

Resultat efter finansiella poster 30 856 21 721 -636 -131

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 10 98 142

Resultat före skatt 30 856 21 721 -538 11

Skatt på årets resultat 11 -9 462 -6 150 11 179 -2
Minoritetens andel i årets resultat -36 –

Årets resultat 21 358 15 571 -359 9
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Balansräkning

MODERFÖRETAGETKONCERNEN

Belopp i TSEK Not 2002-12-31 2001-12-31 Not 2002-12-31 2001-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter 12 232 256
Goodwill 13 37 710 11 507

37 942 11 763

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 14 21 402 841
Nedlagda kostnader på annans fastighet 15 1 611 1 373
Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 13 738 5 027
Inventarier, verktyg och installationer 17 12 930 9 232 17 222 –

49 681 16 473 222 –

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 –
Andra långfristiga fordringar 322 322
Andelar i koncernföretag 18 97 337 56 109
Fordringar hos koncernföretag 7 100 7 162

324 322 104 437 63 271

Summa anläggningstillgångar 87 947 28 558 104 659 63 271

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 124 770 50 049
Varor under tillverkning 55 002 41 072

179 772 91 121
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 154 076 113 734 316 44
Fordringar hos koncernföretag 303 425
Övriga fordringar 6 214 1 700 123 –
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 10 922 3 280 19 18 –

171 212 118 714 760 469

Kassa och bank 3 314 1 584 486 266

Summa omsättningstillgångar 354 298 211 419 1 246 735

SUMMA TILLGÅNGAR 442 245 239 977 105 905 64 006
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MODERFÖRETAGETKONCERNEN

Belopp i TSEK Not 2002-12-31 2001-12-31 Not 2002-12-31 2001-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 20 20
Bundet eget kapital
Aktiekapital (384 000 aktier) 3 840 3000 3 840 3 000
Överkursfond 34 160 –
Uppskrivningsfond 43 995 43 995
Reservfond 61 60
Bundna reserver 83 315 46 961

87 155 49 961 82 056 47 055

Fritt eget kapital
Fria reserver -16 729 -30 020
Balanserad vinst eller förlust 876 230
Årets resultat 21 358 15 571 -359 9

4 629 -14 449 517 239

91 784 35 512 82 573 47 294

Minoritetsintresse 722 –

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 4 –
Avsättningar för uppskjuten skatt 22 12 186 3 557
Negativ goodwill 23 18 025 –

30 215 3 557

Obeskattade reserver 21
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 36 –
Periodiseringsfonder 334 468

370 468

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 24, 26 88 855 59 747
Övriga skulder till kreditinstitut 25, 26 86 549 37 440 25, 26 6 750 7 750
Skulder till koncernföretag 5 000 5 000
Övriga skulder 4 500 313 4 500 313

179 904 97 500 16 250 13 063

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 26 10 424 6 574 26 1 000 2 250
Förskott från kunder – 330
Leverantörsskulder 89 499 65 640 1 119 –
Skulder till koncernföretag 3 115 698
Skatteskulder 5 692 3 431 63 30
Övriga skulder 11 740 12 859 449 182
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 22 265 14 574 27 966 21

139 620 103 408 6 712 3 181

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 442 245 239 977 105 905 64 006

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Belopp i TSEK 2002-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2001-12-31

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar 11 500 –
Företagsinteckningar 184 300 108 300
Aktier i dotterföretag 60 369 41 452 53 100 53 100
Bankräkningar – 100

Summa ställda säkerheter 256 169 149 852 53 100 53 100

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser utöver vad upptagits
bland skulder eller avsättningar 300 300
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag 26 613 26 613
Borgensförbindelser, övriga 60 60
Ansvarsförbindelse AMFK 35 35
Länsstyrelsen, villkorslån 1 570 2 260

1 965  2 655 26 613 26 613
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Kassaflödesanalys

MODERFÖRETAGETKONCERNEN

Belopp i TSEK 2002 2001 2002 2001

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 30 856 21 721 -636 -131
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 8 258 5 980 -114 –

39 114 27 701 -750 -131

Betald skatt -5 178 -1 158 -215 196

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital 33 936 26 543 -965 65

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -17 180 -13 925
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -6 844 -35 661 -229 3 075
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -5 674 1 912 4 435 270

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 238 -21 131 3 241 3 410

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag -227 –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -41 -320
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -12 393 -9 083 -6 –
Avyttring av materiella anläggningstillgångar – 280
Investeringar i finansiella tillgångar -2 – -1 190 -3 000
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar – 82

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 663 -9 041 -1 196 -3 000

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 15 297 37 900
Amortering av låneskulder -5 142 -6 574 -2 250 -2 249
Omrubricerade låneskulder – 2 000
Erhållna koncernbidrag 425 105

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 155 31 326 -1 825 -144

Årets kassaflöde 1 730 1 154 220 266
Likvida medel vid årets början 1 584 430 266 –

Likvida medel vid årets slut 3 314 1 584 486 266
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Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

MODERFÖRETAGETKONCERNEN

Belopp i TSEK 2002 2001 2002 2001

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta – 338
Erlagd ränta – -750

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Anteciperad utdelning från dotterföretag -38 –
Av- och nedskrivningar av tillgångar 8 555 6 005 43 –
Orealiserade valutakursdifferenser – 5
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar – -30
Avsättningar till pensioner 4 –
Övriga avsättningar -301 –
Ökning av räntefordran – -4
Övriga poster -119 –

8 258 5 980 -114 -4

Transaktioner som inte medför betalningar
Förvärv av tillgång genom att säljarrevers har utfärdats 5 000 – 5 000 –
Förvärv av rörelse genom apportemission 35 000 – 35 000 –

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter
Förvärvade tillgångar och skulder
Immateriella anläggningstillgångar 28 232 –
Materiella anläggningstillgångar 27 276 –
Varulager 71 471 –
Rörelsefordringar 45 509 –
Likvida medel 962 –

Summa tillgångar 173 450 –

Minoritet 675 –
Avsättningar 24 712 –
Lån 71 156 –
Rörelseskulder 35 718 –

Summa avsättningar och skulder 131 586 –

Köpeskilling 41 189 –
Avgår: Apportemission -35 000 –
           Säljarreverser -5 000 –

Utbetald köpeskilling 1 189 –

Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten -962 –

Påverkan på likvida medel (minus = ökning) 227 –
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Noter – med redovisningsprinciper
och bokslutskommentarer
Belopp i TSEK om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovis-
ningsrådets rekommendationer och Akutgruppsuttalanden.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget
annat anges nedan.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad
nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Nyttjandeperiod
Följande avskrivningstider tillämpas: Koncernen Moderföretaget
Immateriella anläggningstillgångar
Varumärken och liknande rättigheter 5 år E T
Goodwill 10 år E T

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 25 år E T
Nedlagda kostnader på annans fastighet 5 el. 20 år E T
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år E T
Inventarier, verktyg och installationer 4 el. 5 år 4 el. 5 år

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas
inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet
med Redovisningsrådets rekommendation nr 8, med undantag för långfristiga monetä-
ra mellanhavande med självständig utlandsverksamhet, där anskaffningskurs används.
Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet.

Varulager
Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 2, är upptaget till det
lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde.
Därvid har inkuransrisk beaktats.

Skatt
Företaget och koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 9 Inkomst-
skatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas di-
rekt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt
(tidigare kallad 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 balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mel-
lan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas
baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämp-
ning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balans-
dagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skill-
nader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli beskatta-
de inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive
uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver
upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och under-
skottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medfö-
ra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Jämförelsestörande poster
Redovisningsrådets rekommendation nr 4 tillämpas, vilket innebär att resultateffekter
av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom res-
pektive resultatbegrepp.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommenda-
tion (RR1:00). Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderföretaget direkt
eller genom dotterföretag innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat sätt har ett
bestämmande inflytande enligt ÅRL 1 kap 4 §.

Omräkning av utländska dotterföretag eller andra utlandsverksamheter
Valutaomräkning sker i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8, dags-
kursmetoden, vilket innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas
till balansdagens kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genom-
snittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från
Redovisningsrådets Akutgrupp.
Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd, nämligen att minimera koncer-
nens totala skatt. Eftersom koncernbidraget därför inte utgör vederlag för utförda
prestationer, redovisas det direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess
skatteeffekt.

Koncernuppgifter
Inköp och försäljning har ej förekommit mellan moderbolaget och övriga koncernbolag.

Närstående
Närståenderelationer som innebär ett bestämmande inflytande
Bolaget står under bestämmande inflytande av följande huvudaktieägare: Sten Dybeck
(24%), Kjell-Åke Andersson (13%) och Mats Hultin (13%).

Närståendetransaktioner
Av moderbolaget utförda tjänster inom koncernen har fakturerats 6 280 TSEK till mark-
nadsmässiga priser. Ränta på långfristigt lån till koncernbolagen har debiterats med

marknadsmässig ränta. Redovisningstjänster har fakturerats från bolag närstående
Kjell-Åke Andersson med 287 TSEK, motsvarande marknadsmässig prissättning.
Utöver de mellanhavanden som redovisats ovan, och i not 2, har inga närstående
transaktioner ägt rum.

Not 1   Nettoomsättning per geografisk marknad
2002-01-01 2001-01-01

–2002-12-31 –2001-12-31
Koncernen
Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige 571 101 474 820
Inom EU 37 081 27 858
Utom EU 28 598 11 355

636 780 514 033

Not 2   Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer
2002-01-01 varav 2001-01-01 varav

Medelantalet anställda –2002-12-31 män –2001-12-31 män
Moderföretaget
Sverige 6 33% 1 100%
Dotterföretag
Sverige 392 65% 362 65%
Polen 10 70% 9 56%
Litauen 17 41% – 0%
Totalt i dotterföretag 419 64% 371 65%
Koncernen totalt 425 63% 372 65%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2002-01-01–2002-12-31 2001-01-01–2001-12-31

Löner och Sociala Löner och Sociala
ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 1 894 740 256 65
(varav pensionskostnad) 1)       (104) 1)           (–)
Dotterföretag 93 635 37 713 88 035 34 131
(varav pensionskostnad) (4 231) (3 366)

Koncernen totalt 95 529 38 453 88 291 34 196
(varav pensionskostnad) 2)    (4 335) 2)    (3 366)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 18 TSEK (0) gruppen styrelse och VD.
2) Av koncernens pensionskostnader avser 577 TSEK (602) gruppen styrelse och VD.
Utöver premier till pensionsförsäkringar enligt sedvanliga villkor, finns pensionsför-
pliktelse till  VD och styrelsemedlem på 228 (228).
Lön till VD, vid uppsägning från företagets sida, utgår under 6 månader.

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter
m fl och övriga anställda

2002-01-01–2002-12-31 2001-01-01–2001-12-31
Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

Moderföretaget
Sverige 1 057 837 256 –
Dotterföretag i Sverige 2 863 89 322 2 548 84 651
Dotterföretag utomlands
Polen 249 771 239 597
Litauen 25 405 – –
Koncernen totalt 4 194 91 335 3 043 85 248

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncernen Moderföretaget

KPMG, Lennart Jakobsson
Revisionsuppdrag 401 27
Andra uppdrag 229 111

Not 3   Jämförelsestörande poster
2002-01-01 2001-01-01

–2002-12-31 –2001-12-31
Koncernen
Överföring av villkorslån till ansvarsförbindelse – 1 025
Korrigering av lagervärdet -865 –
Extrakostnader relaterade till rörelseförvärv -3 127 -581

-3 992 444
Moderföretaget
Extrakostnader relaterade till rörelseförvärv -511 –

-511 –

Not 4    Övriga rörelseintäkter
2002-01-01 2001-01-01

–2002-12-31 –2001-12-31
Koncernen
Erhållna bidrag 488 388
Valutakursvinster 3 308 88
Övrigt 303 16

4 099 492
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Not 5   Övriga rörelsekostnader
2002-01-01 2001-01-01

–2002-12-31 –2001-12-31
Koncernen
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär -944 -1 052

Not 6   Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
2002-01-01 2001-01-01

–2002-12-31 –2001-12-31
Koncernen
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Koncessioner, patent, licenser, varumärken -78 -64
Goodwill -2 013 -1 325
Byggnader och mark -311 -38
Nedlagda kostnader på annans fastighet -89 -209
Maskiner och andra tekniska anläggningar -2 621 -1 868
Inventarier, verktyg och installationer -3 427 -2 500

-8 539 -6 004
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor -7 164 -3 944
Försäljningskostnader -602 -127
Administrationskostnader -773 -1 933

-8 539 -6 004

Moderföretaget
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Inventarier, verktyg och installationer -43 –

-43 –
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Försäljningskostnader -11 –
Administrationskostnader -32 –

-43
Not 7   Leasingavgifter avseende operationell leasing

2002-01-01 2001-01-01
–2002-12-31 –2001-12-31

Koncernen
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 4 755 6 107
Totala leasingkostnader 4 755 6 107

Företaget har betraktat samtliga ingångna leasingavtal såsom varande operationella
leasingavtal.

Not 8   Resultat från andelar i koncernföretag
2002-01-01 2001-01-01

–2002-12-31 –2001-12-31
Utdelning 38 –

38 –

Not 9   Resultat från övriga värdepapper och
            fordringar som är anläggningstillgångar

2002-01-01 2001-01-01
–2002-12-31 –2001-12-31

Koncernen
Realisationsvinst, optionsprogram – 82

– 82
Moderföretaget
Ränteintäkter, koncernföretag – 329

– 329

Not 10   Bokslutsdispositioner, övriga
2002-01-01 2001-01-01

–2002-12-31 –2001-12-31
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan
– Inventarier, verktyg och installationer -36 –
Periodiseringsfond, årets avsättning -81 -59
Periodiseringsfond, årets återföring 215 201

98 142

Not 11   Skatt på årets resultat
2002-01-01 2001-01-01

Koncernen –2002-12-31 –2001-12-31
Periodens skattekostnad -6 507 -4 418

Uppskjuten skatt -2 955 -1 732
Totalt redovisad skattekostnad i koncernen -9 462 -6 150

2002-01-01 2001-01-01
Moderföretaget –2002-12-31 –2001-12-31
Periodens skattekostnad 179 -2
Total redovisad skattekostnad i moderföretaget 179 -2

2002-01-01 2001-01-01
Avstämning av effektiv skatt –2002-12-31  –2001-12-31
Koncernen Procent Belopp Procent Belopp
Resultat före skatt 30 856 21 721
Skatt enligt gällande skattesats
för moderföretaget 28,0% -8 640 28,0% -6 082
Avskrivning av koncernmässig
goodwill 0,9% -288 0,4% -91
Andra icke-avdragsgilla kostnader 0,8% -255 -0,1% 23
Skatt hänförlig till tidigare år 0,9% -266 0,0% –
Skatteeffekter i samband med
förvärv 0,1% -39 0,0% –
Skatteffekt av uppskjuten skatt
på uppskrivning -0,1% 22 0,0% –
Redovisad effektiv skatt 30,7% -9 462 28,3% -6 150

2002-01-01 2001-01-01
Avstämning av effektiv skatt –2002-12-31 –2001-12-31
Moderföretaget Procent Belopp Procent Belopp
Resultat före skatt -538 11
Skatt enligt gällande skattesats
för moderföretaget 28,0% 151 28,0% -3
Ej avdragsgilla kostnader/ej
skattepliktiga intäkter 5,2% 28 -9,1% 1
Redovisad effektiv skatt 33,3% 179 18,9% -2

Not 12   Koncessioner, patent, licenser, varumärken
Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 320 –
Övriga investeringar 54 –
Vid årets slut 374 –
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -64 –
Årets avskrivning enligt plan -78 –
Vid årets slut -142 –
Redovisat värde vid periodens slut 232 –

Not 13   Goodwill
Koncern Moderföretag

Förvärvad/internt upparbetad
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 14 212 –
Förvärv av dotterföretag 28 216 –
Vid årets slut 42 428 –
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -2 705 –
Årets avskrivning enligt plan -2 013 –
Vid årets slut -4 718 –
Redovisat värde vid periodens slut 37 710 –

Not 14   Byggnader och mark
Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 966 –
Förvärv av dotterföretag 16 532 –

17 498 –
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -125 –
Förvärv av dotterföretag -3 097 –
Årets avskrivning enligt plan -311 –

-3 533 –
Ackumulerade uppskrivningar
Förvärv av dotterföretag 7 600 –
Årets avskrivning enligt plan på uppskrivet belopp -163 –

7 437 –
Redovisat värde vid perioden slut 21 402 –

Not 15   Nedlagda kostnader på annans fastighet
Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2 350 –
Nyanskaffningar 327 –

2 677 –
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -977 –
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -89 –

-1 066 –
Redovisat värde vid periodens slut 1 611 –
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Not 16   Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 12 533 –
Nyanskaffningar 7 802 –
Förvärv av dotterföretag 14 284 –
Avyttringar och utrangeringar -2 396 –

32 223 –
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -7 506 –
Förvärv av dotterföretag -10 703 –
Avyttringar och utrangeringar 2 345 –
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -2 621 –

-18 485 –
Redovisat värde vid periodens slut 13 738 –

Härutöver disponerar koncernen genom leasing produktionsmaskiner till ett
anskaffningsvärde av  28 152 TSEK.

Not 17   Inventarier, verktyg och installationer
Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 20 196 –
Nyanskaffningar 4 190 6
Förvärv av dotterföretag 9 058 –
Övertagit från dotterföretag – 393

33 444 399
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -10 964 –
Förvärv av dotterföretag -6 123 –
Övertagit från dotterbolag – -134
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -3 427 -43

-20 514 -177
Redovisat värde vid periodens slut 12 930 222

Not 18   Andelar i koncernföretag
2002-12-31 2001-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 9 414 6 414
Inköp 41 228 3 000

50 642 9 414
Ackumulerade uppskrivningar
Vid årets början och slut 46 695 46 695

46 695 46 695
Redovisat värde vid periodens slut 97 337 56 109

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
Dotterföretag / Org nr / Säte Antal andelar Andel i % 1) Bokfört värde

NOTE Norrtelje AB, 556235-3853, Norrtälje 1 000 100,0 50 000
NOTE Development AB, 556567-6193, Norrtälje 1 000 100,0 3 000
NOTE Torsby AB, 556597-6114, Torsby 30 000 100,0 3 000
NOTE Gdansk Sp. z o.o, Gdansk, Polen 40 100,0 47
NOTE Components AB, 556602-2116, Norrtälje 1 000 100,0 100
NOTE Xperi Holding, 556603-3865, Lund 13 006 100,0 41 190
     Dotterdotterföretaget NOTE Xperi AB (publ), 556317-0355, Lund
     Dotterdotterföretaget Eurotron UAB, 1076889, Litauen

97 337
1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer
med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Not 19   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncern Moderföretag

Upplupna intäkter 5 926 –
Förutbetalda försäkringskostnader 1 223 –
Förutbetalda leasingkostnader 417 –
Förutbetald hyra 492 –
Övriga poster 2 864 18

10 922 18

Not 20   Eget kapital
Aktie- Bundna Fritt eget

Koncernen kapital reserver kapital
Vid årets början 3 000 46 961 -14 449
Nyemission 840 34 160
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 2 194 -2 194
Årets resultat 21 358
Årets omräkningsdifferens – -86
Vid årets slut 3 840 83 315 4 629

Aktie- Överkurs
Moderföretaget kapital fond
Vid årets början 3 000
Nyemission 840 34 160
Vid årets slut 3 840 34 160

Uppskriv- Reserv- Fritt eget
Moderföretaget ningsfond fond kapital
Vid årets början 43 995 60 239
Koncernbidrag 885
Skatteeffekt på koncernbidrag -247
Årets resultat -359
Vid årets slut 43 995 61 517

Not 21   Obeskattade reserver
2002-12-31 2001-12-31

Ackumulerade avskrivningar utöver plan
• Maskiner och inventarier 36 –
Periodiseringsfonder
• Avsatt vid taxering 1997 – 215
• Avsatt vid taxering 1998 194 194
• Avsatt vid taxering 2002 59 59
• Avsatt vid taxering 2003 81 –

370 468
Av obeskattade reserver utgör 104 TSEK (131) uppskjuten skatt.

Not 22   Avsättningar för uppskjuten skatt
Uppskjuten Uppskjuten

Koncern – 2002-12-31 skattefordran skatteskuld Netto
Byggnader och mark – 2 082 -2 082
Uppskjuten skatt på
obeskattade reserver – 10 104 -10 104

– 12 186 -12 186

Not 23   Negativ goodwill
Koncern Moderföretag

Ackumulerad negativ goodwill vid förvärv
Tillkommande negativ goodwill 18 025 –
Vid årets slut 18 025 –

Not 24   Checkräkningskredit
Koncern Moderföretag

Beviljad kreditlimit 100 000 –
Outnyttjad del -11 145 –
Utnyttjat kreditbelopp 88 855 –

Säkerheter redovisas i not 26 ”Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut”.

Not 25   Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga
Koncern Moderföretag

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 35 745 6 750
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 50 804 –

86 549 6 750

Not 26   Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
Koncern Moderföretag

Fastighetsinteckningar 11 500 –
Företagsinteckningar 184 300 –
Aktier i dotterföretag 60 369 53 100

Not 27   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncern Moderföretag

Upplupna löner och ersättningar 11 691 304
Upplupna sociala kostnader 5 859 155
Övriga poster 4 715 507

22 265 966

Norrtälje den 8 april 2003

Sten Dybeck Kjell-Åke Andersson
Ordförande

Mats Hultin Ulf Mikaelsson

Erik Stenfors Lennart Svensson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits

Lennart Jakobsson
Auktoriserad revisor

Noter – med redovisningsprinciper
och bokslutskommentarer
Belopp i TSEK om inget annat anges
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i NOTE AB (PUBL)
Org.nr. 556408-8770

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisning-
en och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i NOTE AB för år 2002. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansva-
ret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt
ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncern-
redovisningen och förvaltningen på grundval av min
revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions-
sed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genom-
fört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att
årsredovisningen och koncernredovisningen inte inne-
håller väsentliga fel. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp och annan informa-
tion i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår ock-
så att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och
verkställande direktörens tillämpning av dem samt att
bedöma den samlade informationen i årsredovisningen
och koncernredovisningen. Som underlag för mitt ut-
talande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga be-
slut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har
även granskat om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktör på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-
ningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund
för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens
resultat och ställning i enlighet med god redovisnings-
sed i Sverige.

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och
för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget en-
ligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar sty-
relsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.

Norrtälje den 8 april 2003

Lennart Jakobsson
Auktoriserad revisor
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Lennart Svensson
Stockholm
Född 1945, civilekonom.
Ordinarie ledamot sedan 2002.
Styrelseledamot i bl. a. Domsjö
Fabriker AB, JP Nordiska AB och
Handelsbanken/Regionbanken
Stockholm City.
Innehar 0 NOTE-aktier.

Styrelse

Sten Dybeck
Djursholm

Ordförande
Född 1933.

Ordförande sedan 2000.
Styrelseordförande i
NOTE Norrtelje AB,

NOTE Torsby AB och
NOTE Xperi AB.

Sten Dybeck med bolag innehar
94 060 NOTE-aktier.

Kjell-Åke Andersson
Lund
Född 1946, civilingenjör, LTH.
Ordinarie ledamot sedan 2002.
Vd NOTE Xperi AB
Innehar 50 584 NOTE-aktier.

Mats Hultin
Norrtälje

Född 1961, civilingenjör, KTH.
Ordinarie ledamot sedan 2000.

Vd NOTE Norrtelje AB
Styrelseordförande i

NOTE Components AB.
Huvudman och ersättare i

Roslagens Sparbank.
Innehar 50 000 NOTE-aktier.

Ulf Mikaelsson
Stockholm
Född 1939, pol.mag.
Ordinarie ledamot sedan 2002.
Styrelseordförande i Svenska
Brandförsvarsföreningen och
Brandförsvarsföreningens Service AB.
Styrelseledamot i Resurskontoret i
Stockholm AB och Byggnadsgaranti.
Innehar 2 500 NOTE-aktier.

Erik Stenfors
Norrtälje

Född 1966, civilingenjör, KTH.
Ordinarie ledamot sedan 2000.

Vd NOTE AB
Vice ordf. i NOTE Torsby AB och

NOTE Xperi AB.
Styrelseledamot i NOTE Norrtelje AB,

NOTE Gdansk Sp z o.o. och
NOTE Lithuania UAB.

Innehar 3 100 NOTE aktier.

NOTE-koncernen

NOTE
Components AB

NOTE
Norrtelje AB

NOTE
Torsby AB

NOTE
Xperi AB

NOTE
Gdansk Sp z o.o.

NOTE
Lithuania UAB

NOTE Kista NOTE Göteborg

NOTE AB
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Adresser

NOTE AB (publ)
Box 910
761 29  NORRTÄLJE
Besök: Stockholmsvägen 59
Tel. 0176-799 00
Fax. 0176-178 79

info@note.se
www.note.se

NOTE Components AB
Box 910
761 29  NORRTÄLJE
Besök: Stockholmsvägen 59
Tel. 0176-788 00
Fax. 0176-178 79

NOTE Norrtelje AB
Box 185
761 22 NORRTÄLJE
Besök: Gäddvägen 7–9
Tel. 0176-793 00
Fax. 0176-198 00

NOTE Torsby AB
Bergbyvägen 45
685 29 TORSBY
Tel. 0560-68 93 00
Fax. 0560-68 93 10

NOTE Xperi AB
Maskinvägen 3
227 30 LUND
Tel. 046-286 92 00
Fax. 046-286 92 99

NOTE Kista
Electrum 221
Isafjordsgatan 22
164 40 KISTA
Tel. 08-752 16 50
Fax. 08-752 16 59

NOTE Göteborg
Sisjö Kulle gata 6
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel. 031-748 82 40
Fax. 031-748 01 60

NOTE Gdansk Sp z o.o.
Lipowicza 16
PL-80-809 GDANSK
Polen
Tel. +48 58 322 51 71
Fax. +48 58 322 51 74

NOTE Lithuania UAB
Pramon‘es g. 2A
LT-5900 TAURAGE
Litauen
Tel. +370 446 625 04
Fax. +370 446 615 07

Rapportdatum 2003
Delårsrapport januari–mars 6 maj
Delårsrapport april–juni 21 augusti
Delårsrapport juli–september 29 oktober

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 6 maj 2003 kl. 17.00 i
Roslagens Sparbanks lokaler, Danskes Gränd 2, Norrtälje.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Roslagens Sparbank för-
da aktieboken senast på dagen för bolagsstämman, dels anmäla sin avsikt att deltaga på stäm-
man senast fredagen den 2 maj kl. 12.00, på ett av följande sätt:

Post: NOTE AB, Box 910, 761 29 NORRTÄLJE
Fax: 0176–178 79, Att. Mette Nyholm
E-post: info@note.se
Telefon: 0176–794 45 (Mette Nyholm)

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon-
nummer dagtid samt aktieinnehav. Aktieägare äger rätt att medföra biträde om denne
anmäls enligt ovan. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna vara bolaget tillhanda
senast den 2 maj.

Utdelning
Styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2002.

De största aktieägarna 2002-12-31

Ägare Antal aktier %-andel

Sten Dybeck med bolag             94 060 24,49

Kjell-Åke Andersson             50 584 13,17

Mats Hultin             50 000 13,02

Peter Jansson             50 000 13,02

Åke Zetterström             25 808 6,72

Mårten Lundberg             12 500 3,26

John-Olov Carlsson             10 000 2,60

Jan Looström             10 000 2,60

Hans Jacobsen               7 500 1,95

Viktor Nord               5 000 1,30

Magnus Dybeck               5 000 1,30

Övriga            63 548 16,55

Summa           384 000 100,00

De elva största aktieägarna disponerar över ett röstetal på 83,5 %.

NOTE-aktiens utveckling

NOTE-aktien i SEK
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Liljedal Communication AB.
Foto: sidorna 1, 3, 5-9, 14, 15, 25 Christer Pöhner,
porträtt sidan 10 Gunnar Lilliesköld.
Tryck: Affärstryckeriet, Norrtälje 2003.
Miljögodkänt papper.

         MILJÖMÄRKT Trycksak lic.nr 341 290

Aktieinformation
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