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Marknaden för Novoteks verksamhet, såväl som Novoteks aktivitet på marknaden,
har ökat starkt under de senaste 4-5 månaderna och offertstocken har dubblerats sedan
februari /mars.
På marknaden för Industriella IT-system sker för närvarande stora förändringar.
Marknaden efterfrågar i ökande omfattning integrerade lösningar på en högre nivå än
tidigare. Detta utmynnar i en ökning av antalet förstudier. Projekten tenderar för
Novoteks del att bli större och med längre tid för beslut. Vidare föreligger en trend
mot Web-baserad kommunikation.
Industriell IT blir i ökande omfattning strategiskt viktigt för företagen.
Första halvåret har dock kännetecknats av en svagare orderingång och fakturering än
planerat. Insatserna med anledning av årtusendeskiftet och förändringar på marknaden
har medfört att upphandlingar av projekt fördröjts och ändrat karaktär. För de olika
branscherna Novotek arbetar inom har det funnits betydande skillnader i efterfrågan.
För processindustrin och elkraftdistribution var nedgången betydande men för
exempelvis telekommunikation och fastigheter har en tillväxt kunnat noteras.
Finland, Tyskland och Danmark har i stort sett nått sina omsättningsmål medan
utvecklingen i Sverige och Norge varit svagare.
God beläggning har kunnat bibehållas på ingenjörspersonal tack vare Novoteks
strategi att kombinera konsultverksamhet med projektverksamhet och
produktförsäljning.  Konsulttjänsterna har i ökande omfattning styrts över mot mera
kvalificerade IT - projekt på löpande räkning. Resurser har omfördelats mot
tillväxtbranscher.
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Novotek-koncernen redovisar för perioden 1 januari till 30 juni 2000 ett resultat före
goodwillavskrivningar men efter finansnetto på 8.6 (9.9) miljoner kronor.
Bruttomarginalen blev 11.0 (15,6) procent.
Vinstmarginalen har sjunkit främst som en följd av att omsättningstillväxten varit
lägre än tidigare
Resultatet efter finansnetto uppgick till 7.9 (9.9) miljoner kronor.
Kommande återbäring från SPP har ej medtagits i resultatet. Enligt uppgift från SPP
kommer denna preliminärt att uppgå till 1,5 miljoner kronor.
Koncernens omsättning ökade under perioden med 19 procent till 74,0 (62,2) miljoner
kronor.
Orderingången ökade med 24 procent till 80,5 (64,8) miljoner kronor.
Under perioden var kassaflödet - 16,0 (53,4) miljoner kronor. För utdelning till
aktieägarna användes 5,3 miljoner kronor.
För betalning av köpta företag och verksamheter har använts 5,5 miljoner kronor.
Kassaflödet från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändringar var 7,5
(6,7) miljoner kronor.
I det starkt positiva kassaflödet  för 1999 ingår strax över 40 miljoner kronor som
tillfördes genom börsintroduktionen.
Likvida medel uppgick till 49,2 (69,5) miljoner kronor.
Soliditeten ökade till 63,6 (60,9) procent.
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Novotek har under andra kvartalet tecknat ett samarbetsavtal med Intuitive
Technology, som är den ledande leverantören av Web-baserad teknik för industrin i
USA.
Intuitive Technology levererar Web-baserade lösningar som kopplar samman tekniska
datorsystem från en rad olika leverantörer till ett integrerat informationssystem. Via
vanliga Internetläsare kan personer i en organisation med sina normala PC-
utrustningar hämta eller lämna information till en rad datorsystem. Informationen
presenteras i grafisk form och kan i varje PC bearbetas med program som exempelvis
Word och Excel. Rapporter skapas enkelt och alla som önskar kan få exakt sitt
informationsbehov uppfyllt. Samarbetet med Intuitive Technology kommer
uppskattningsvis att ge Novotek ett försprång på Web-lösningar för industrin på minst
12-18 månader. Produktionsrelaterad information i realtid gör att kunderna kan lämna
sina pappersbaserade system och i stället använda Internet-teknik.
Investeringar i denna teknik är mycket lönsam och är ofta återbetald inom ett år.
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Antalet anställda har under perioden ökat med 12 personer huvudsakligen inom
försäljning och konsultverksamhet.
Räknat sedan ett år tillbaka har personalstyrkan ökat från 78 till 118 personer eller en
ökning med 51 procent.
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Periodens bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 1,0 (0,7)
miljoner kronor. Investeringar i dotterbolag uppgår till 2,5 (0,0) miljoner kronor.
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Omsättningen uppgick under perioden 1 januari – 30 juni 2000 till 1,1 (1,5) miljoner
kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,5 (0,8) miljoner kronor.
Likvida medel uppgick till 36,1 (48,2) miljoner kronor.
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Aktiviteten på marknaden är betydligt större idag än under inledningen av året och
detta avspeglas bland annat i att Novoteks offertstock idag är dubbelt så stor som i
februari/mars.
Novoteks verksamhet kan snabbt växa utan att personal i motsvarande grad behöver
anställas, eftersom produktinnehållet  i normalfall är relativt stort. Novoteks produkter
och branschlösningar är väl anpassade för marknadens behov.
Genom den goda likviditeten är Novotek väl rustat för ytterligare förvärv, fortsatt
utbyggnad av verksamheten och nya utvecklingsprojekt.
Kommer avsluten på uteliggande offerter att utfalla till Novoteks fördel i samma
proportion som tidigare och enligt nu gällande tidplan kommer resultat och tillväxt att
förbättras under fjärde kvartalet.
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Novoteks delårsrapport för perioden 1 januari –30 september avges den 19 oktober
2000.

Malmö 16 augusti 2000
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Göran Andersson
VD och koncernchef

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT, vilka
effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om
kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera
tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla
systemlösningar som

* integrerar hela eller delar av kundens befintliga automationssystem eller

* integrerar kundens automationssystem och dennes övriga datasystem i ett
övergripande, integrerat informationssystem, så kallat Manufacturing
Execution Systems (”MES”). Numera ofta även benämnd e-Commerce for
Manufacturing.

Härutöver levererar Novotek enskilda programvaror, både egenutvecklade och
tredjepartsprodukter samt system för exempelvis processreglering och maskin- och
robotstyrning.
Novotek-aktien noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista från juni 1999.
Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca,
Ericsson, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pharmacia & Upjohn, Saab, Stockholm
Energi, Stora Enzo, Tetra Pak,Volvo och VW.

Novotek AB
Box 16014
200 25 Malmö

Tel : 040-6718900
Fax:  040-947617
www.novotek.se
info@novotek.se

http://www.novotek.se/
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Belopp i miljoner kronor jan-juni 2000 jan-juni 1999 helår 1999

Omsättning 74.0 62.2 126.8
Rörelsekostnader -65.9 -52.5 -106.5
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Avskrivningar anläggningstillgångar -0.6 -0.2 -0.5
Avskrivningar goodwill -0.7 0.0 0.1
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Finansiella intäkter 1.2 0.5 1.4
Finansiella kostnader -0.1 -0.1 -0.1
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Skatt -2.3 -2.8 -4.6
Minoritetsandel -0.4 0.0 -0.3
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Belopp i miljoner kronor 2000-06-30 1999-06-30 1999-12-31

Anläggningstillgångar exklusive goodwill 3.9 1.6 3.4
Goodwill 12.4 0.3 11.2
Övriga omsättningstillgångar 13.8 4.2 7.3
Kundfordringar 26.6 20.1 24.8
Kassa, bank och kortf plac 49.2 69.5 65.1
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Eget kapital 67.2 58.3 67.7
Minoritetsintressen 1.2 0.9
Negativ goodwill 0.8 1.0 0.9
Räntebärande skulder 0.4 0.0 0.1
Icke räntebärande skulder 36.1 36.4 42.1
!	""�������������
���$���	
%�� ����� ���� �����

&"��������������%�
������#�������"$���
�%���
Belopp i procent jan-juni 2000 jan-juni 1999 helår 1999

Sverige 53.8 54.3 54.6
Danmark 17.0 23.8 23.4
Finland 16.0 * *
Tyskland 7.0 6.9 7.6
Norge 5.2 10.4 10.2
Övriga 1.0 4.7 4.2
* Ingår under Övriga
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Belopp i miljoner kronor jan-juni 2000 jan-juni 1999 helår 1999

Bruttomarginal % 11.0 15.6 16.0
Rörelsemarginal % 9.2 15.3 15.7
Nettokassa 49.2 69.5 65.1
Soliditet % 63.6 60.9 60.5
Medelantal anställda 118.0 73.0 76.0
Antalet anställda vid periodens slut 118.0 78.0 106.0
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Belopp i miljoner kronor jan-juni 2000 jan-juni 1999 helår 1999

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7.5 13.7 21.7
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3.2 -0.6 -13.9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5.3 40.3 40.6
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jan-juni 2000 jan-juni 1999 helår 1999

Antal aktier vid periodens slut 10.600.000 10.600.000 10.600.000
Vinst per aktie efter schablonskatt, kronor 0.49 0.68 1.54
Eget kapital per aktie, kronor 6.34 5.50 6.38


