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Halvårsrapport janUarI - jUnI 2009

• Rörelseintäkterna uppgick till 137 
(136) MSEK, varav 65 (71) MSEK 
under andra kvartalet.
• Orderingången uppgick till 139 (132) 
MSEK, varav 61 (64) MSEK under 
andra kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 3,5 (6,8) 
MSEK, varav 0,8 (4,4) MSEK under 
andra kvartalet.
• Resultatet efter finansnetto uppgick till 
3,6 (7,3) MSEK, varav 0,8 (4,6) 
MSEK under andra kvartalet. 
• Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 
(5,4) MSEK, varav 0,1 (3,4) MSEK 
under andra kvartalet.
• Vinsten per aktie uppgick till 0,3 
(0,5) kronor, varav 0,1 (0,3) kronor 
under andra kvartalet. 

Marknadsläge

Under andra kvartalet har många 
kunder skjutit ytterligare på sina 
beslut beträffande investeringar 
och detta påverkar försäljningen av 
lösningar och produkter negativt. 
Det icke helägda dotterbolaget 
Danprocess har påverkats mest 
och kostnadsanpassningar pågår 
inom bolaget. Dessutom består de-
lar av koncernens produkt-
försäljning av lågmarginalproduk-
ter från Novotek Systems OY som 
påverkat rörelsemarginalen nega-
tivt.

strategiska händelser under 

inledningen av tredje kvartalet

Försäljningen av Novotek Systems 
OY (test- och mätverksamheten) 
har kunnat genomföras under in-
ledningen av tredje kvartalet så att 

fokus kunnat stärkas på det som är 
huvudverksamheten inom Novo-
tek. Positivt är också att Novotek 
under tredje kvartalet tecknat avtal 
med GE Fanuc kring Novoteks 
produkt för produktionsnära plan-
läggning, ROB-EX. Detta avtal ger 
Novotek en möjlighet att komma 
ut med sina produkter på den glo-
bala marknaden via GE Fanucs 
globala närvaro. 

utsikter

För resterande delen av 2009 är 
marknadsläget mycket svårbedömt. 
Fokus under resterande delen av 
2009 blir därför att fortsätta arbetet 
med att bygga långsiktiga relationer 
till våra kunder och stärka vår in-
terna organisation för att kunna 
möta ett ökande behov när 
marknaden blir mer positiv. Parall-
ellt med detta utvärderas poten-
tiella förvärvsmöjligheter löpande. 

resultat och finansiell ställning

Resultatmässigt har andra kvartalet 
varit svagt och motsvarar inte de 
övergripande uppställda målen för 
koncernen. Effekterna av upp-
skjutna investeringar hos kunderna 
och en därmed minskad order-
ingång har under det andra kvar-
talet påverkat det resultatmässiga 
utfallet för koncernen negativt. 
 Novotek koncernen redovisar 
för andra kvartalet 2009 ett 
rörelseresultat på 0,8 (4,4) miljoner 
kronor. 
Resultatet efter finansnetto upp-
gick till 0,8 (4,6) miljoner kronor.

Nettoresultat per aktie uppgick till 
0,1 (0,3) kronor.  
Koncernens rörelseintäkter upp-
gick under perioden till 64,6 (71,2) 
miljoner kronor. 
Rörelsemarginalen uppgick till 1,2 
(6,2) procent.
 Novotek koncernen redovisar 
för perioden 1 januari till 30 juni 
2009 ett rörelseresultat på 3,5 (6,8) 
miljoner kronor. 
Resultatet efter finansnetto upp-
gick till 3,5 (7,3) miljoner kronor.
Nettoresultat per aktie uppgick till 
0,3 (0,5) kronor.  
Koncernens rörelseintäkter upp-
gick under perioden till 137,1 
(135,7) miljoner kronor. 
Rörelsemarginalen uppgick till 2,4 
(5,0) procent.
Orderingången uppgick till 139 
(132) miljoner kronor.
Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till 3,5 (3,7) 
miljoner kronor. 
För utdelning till aktieägarna har 
10,6 miljoner kronor använts.
Likvida medel uppgick till 48,9 
(40,9) miljoner kronor.
Soliditeten uppgick till 57,3 (56,9) 
procent.

händelser efter balansdagen

Bolaget har under andra kvartalet 
slutfört förhandlingar med den lo-
kala ledningen för Novotek Sys-
tems Oy om en försäljning av detta 
bolag. Försäljningen har genom-
förts per 1 juli och var villkorad av 
ett godkännande från aktieägarna i 
Novotek AB. Försäljningen god-
kändes enhälligt på en extra bolags-



stämma den 30 juli 2009. 
Försäljningen innebär att den lo-
kala företagsledningen förvärvar 
Novotek Systems Oy med till-
hörande fastighetsförvaltande dot-
terbolag för 810 000 Euro. 
 Erläggandet av köpeskillingen 
kommer att ske enligt en fastlagd 
plan, vilken innebär att 250 000 
Euro har erhållits vid avtalets un-
dertecknande och resterande del av 
köpeskillingen regleras linjärt un-
der 6 år.   
 Under lånets löptid kommer 
ränta att debiteras motsvarande 
STIBOR +4%. Som säkerhet för 
lånet kommer en generell företags-
inteckning att erhållas samt en 
fastighetsinteckning avseende 
innehavd fastighet i Finland. Om 
återbetalning av lånet inte sker i 
enlighet med fastlagd plan återgår 
aktierna i Novotek AB:s ägo. 
 Resultatmässigt är affären neu-
tral för Novotek-koncernen. Bok-
föringsmässigt för Novotek AB  
innebär försäljningen en realisa-
tionsvinst om motsvarande 8,3 
Mkr. Denna realisationsvinst skall 
dock ställas i relation till en åter-
föring av i koncernen hänförlig 
goodwill och bidraget till eget kapi-
tal från Novotek Systems Oy. Ur 
ett koncernövergripande perspek-
tiv innebär affären att balans-
räkningen bantas.

personal

Antalet anställda har under första 
halvåret 2009 minskat med 17 per-
soner. Den 30 juni 2009 uppgick 
antalet anställda till 163 personer. I 
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jämförelse med den 30 juni 2008 är 
detta en minskning med 13 person-
er.

investeringar

Årets bruttoinvesteringar i materi-
ella anläggningstillgångar uppgår 
till 0,2 (0,5) miljoner kronor. In-
vestering i balanserade utvecklings-
kostnader under året uppgår till 0,7 
(0,3) miljoner kronor.

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick under 
perioden 1 januari – 30 juni 2009 
till 3,0 (2,4) miljoner kronor. Resul-
tatet efter finansiella poster upp-
gick till 6,9 (3,8) miljoner kronor. I 
resultatet ingår utdelning från kon-
cernbolag med 6,9 (3,7) miljoner 
kronor. Likvida medel och kort-
fristiga placeringar uppgick till 12,0 
(11,6) miljoner kronor.

koMMande rapporttillfällen

5 november, delårsrapport, januari 
– september.
18 februari 2010, bokslutskommu-
niké för år 2009. 

risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet 
med affärer som är förknippade 
med olika risker och osäkerheter. 
 Under 2007 genomfördes ett 
större projekt med en kvarstående 
risk på fyra miljoner kronor alter-
nativt en resultatförbättringsmöj-
lighet om en miljon kronor. 
Företagets externa jurister bedömer 
att en uppgörelse sannolikt kan ut-

falla till Novoteks fördel.
 Bolaget har tecknat avtal om 
försäljning av Novotek Systems Oy 
till företagsledningen i Finland. 
Det betalningsmässiga fullgöran-
det av denna affär kommer att ske 
under 6 år. Detta långsiktiga lån ut-
gör en viss risk för Novotek-kon-
cernen beroende på marknadsut-
vecklingen för Novotek Systems 
Oy efter övertagandet. Denna risk 
kompenseras dock delvis av att 
Novotek enligt ingånget avtal har 
full insyn i Novotek Systems Oy 
efter övertagandet. Koncernen 
kommer därför noggrant att över-
vaka denna utveckling för att mini-
mera risken i detta kreditåtagande.  
 Koncernen har ett nära samar-
bete med GE Fanuc som är 
väsentligt för verksamheten och 
därmed en riskfaktor. Samarbetet 
sträcker sig dock mer än 20 år till-
baka i tiden.
  Risker kan exempelvis också 
bestå av uteblivna order, leverans- 
och kvalitetsproblem från under-
leverantörer, betalningsinställelser 
och personalproblem.
 Novotek har såväl försäljning 
som inköp i utländsk valuta och är 
därmed exponerad mot valutarisk-
er. Koncernen valutasäkrar ej de 
olika valutaflödena men försöker i 
görligaste mån balansera de olika 
valutorna. För ytterligare besk-
rivning av koncernens risker hän-
visas till senaste offentliggjorda 
årsredovisning.



d e l å r s r a p p o r t  j a n  -  j U n I   3

redovisningsprinciper

Denna halvårsrapport har godkän-
ts av styrelsen för offentliggörande. 
Novoteks halvårsrapport har upp-
rättats enligt International Finan-
cial Reporting Standards, IFRS, så-
dan den antagits av Europeiska 
Unionen med tillämpning av IAS 
34 Delårsrapportering. Samma re-
dovisningsprinciper och beräk-
ningsgrunder som i senaste årsre-
dovisningen har tillämpats med 
undantag för vissa nya standarder 
och tolkningar som tillämpas från 
och med 1 januari 2009.
 Som framgår av årsredovisnin-
gen för 2008 skall omarbetade IAS 
1, Utformning av finansiella rap-
porter och omarbetade IAS 23 
Lånekostnader samt IFRS 8 
Rörelsesegment tillämpas från och 
med den 1 januari 2009. Omar-
betade IAS 23 och IFRS 8 har inte 
påverkat Novoteks redovisning. In-
förandet av IFRS 8 har förändrat 
det sätt varpå Novotek identifierar 
koncernens segment. Tidigare 
identifierades koncernens segment 
baserat på geografiskt område, 
medan den nya identifieringen 
baseras på de verksamhetsområden 
inom vilka Novotek verkar.
 Omarbetade IAS 1 Utformning 
av finansiella rapporter har påver-
kat Novoteks redovisning retro-
aktivt från den 1 januari 2008. Än-
dringen medför bland annat att alla 
poster avseende intäkter och kost-
nader som tidigare redovisats i eget 
kapital kommer att redovisas i en 
enskild uppställning. Dessutom 
kommer uppställningen över 

förändringar i eget kapital endast 
att innehålla detaljer avseende ägar-
transaktioner.
 Halvårsrapporten för moder-
bolaget har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och la-
gen om värdepappersmarknaden, 
vilket är i enlighet med bestäm-
melserna i RFR 2.2 Redovisning 
för juridisk person.
 Övriga IFRS-standarder och 
tolkningar, samt uttalanden från 
Rådet för finansiell rapportering 
som trätt i kraft efter den 31 de-
cember 2008 har inte haft någon 
väsentlig påverkan på koncernens 
finansiella rapporter för 2009, då 
de nya eller förändrade standard-
erna endast utgörs av förändringar 
avseende upplysningar eller pre-
sentation. 

underskrift

Styrelsen och verkställande direk-
tören försäkrar att halvårsrap-
porten ger en rättvisande översikt 
av företagets och koncernens 
verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver de väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som 
företaget, och de företag, som in-
går i koncernen står inför.

Malmö 19 augusti 2009

Novotek AB (publ)
Styrelsen 

Göran Andersson
  
Claes Lindqvist 
 
Torsten Cegrell 
 
Ingvar Unnerstam 
 
Tobias Antius
Verkställande direktör

inforMation

För ytterligare information kon-
takta:  

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915 
tobias.antius@novotek.com 
 
Martin Appelfeldt
CFO och personalchef
040-316932, 073-6338932
martin.appelfeldt@novotek.com

Halvårsrapporten har ej varit 
föremål för granskning av bolagets 
revisorer.

Informationen i denna halvårs- 
rapport är sådan som NOVOTEK
AB (publ) skall offentliggöra enligt 
lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med fi-
nansiella instrument. Informa-
tionen lämnades för offentlig-
görande den 19 augusti 2009 kl. 

14.00 (CET).



koncernens resultaträkningar    
 april-juni 2008    jan-juni 2009

 verksamhet under    verksamhet under 

belopp i miljoner kronor försäljning april-juni 2009 april-juni 2008 försäljning jan-juni 2009 jan-juni 2008 helår 2008 helår 2007

nettoomsättning 8,0 56,5 71,1 18,0 118,1 135,5 292,5 262,6

Övriga rörelseintäkter 0,9 -0,8 0,1 0,9 0,1 0,3 0,0 1,0 

summa rörelseintäkter 8,9 55,7 71,2 18,9 118,2 135,7 292,5 263,7

 

Handelsvaror -4,6 -22,7 -29,3 -9,9 -49,0 -54,9 -132,2 -116,7 

Övriga externa kostnader -1,3 -3,8 -8,8 -2,5 -10,3 -17,1 -26,3 -30,2 

personalkostnader -3,0 -28,1 -28,4 -6,2 -54,8 -56,2 -117,3 -99,7 

avskrivningar anläggningstillgångar -0,1 -0,3 -0,4 -0,2 -0,7 -0,7 -2,7 -1,3

rörelseresultat 0,0 0,8 4,4 0,0 3,5 6,8 14,0 15,8 

 

Finansiella intäkter 0,0 0,1 0,2 0,0 0,4 0,6 2,5 2,2 

Finansiella kostnader 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,3 -0,1 -0,5 -0,2

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,8 4,6 0,1 3,5 7,3 16,0 17,8 

 

skatt 0,0 -0,7 -1,2 0,0 -1,6 -1,9 -4,5 -4,5 

resultat hänförligt till verksamhet under försäljning 0,0 0,0  0,1 0,1   

periodens resultat  0,1 3,4  2,0 5,4 11,5 13,3 

 

periodens resultat hänförlig till:        

Minoriteten  -0,9 0,4  -0,7 0,6 1,1 0,6 

Moderbolagets ägare  1,0 3,0  2,7 4,8 10,4 12,6 

 

rapport Över koncernens totala resultat        

periodens resultat  0,1 3,4  2,0 5,4 11,5 13,3 

Övrigt totalt resultat i perioden  -0,7 0,5  0,4 0 7,0 2,3

periodens totala resultat  -0,6 3,9  2,4 5,4 18,5 15,6 

Övrigt totalt resultat består av omräkningsdifferenser av utländska verksamheter, vilka inte har någon skatteeffekt     

    

periodens totala resultat hänförlig till:  

Minoriteten  -1,0 0,4  -0,6 0,7 1,7 0,8 

Moderbolagets ägare  0,4 3,5  3,0 4,7 16,8 14,7  

redovisning avseende verksamhet under försäljning sker endast för perioder under 2009, då redovisningsmässig uppdelning inte skett tidigare.

 
data per aktie  
   april-juni 2009 april-juni 2008 jan-juni 2009 jan-juni 2008 helår 2008 helår 2007

antal aktier vid periodens slut 10 600 000 10 600 000 10 600 000 10 600 000 10 600 000 10 600 000 

Genomsnittligt antal aktier 10 600 000 10 600 000 10 600 000 10 600 000 10 600 000 10 600 000 

nettoresultat per aktie, kronor 0,1 0,3 0,3 0,5 1,0 1,2

 
 
koncernens balansräkningar 
 2009-06-30     

 verksamhet under     

belopp i miljoner kronor försäljning 2009-06-30 2008-06-30 2008-12-31 2007-12-31 
Goodwill 0,7 34,4 32,7 34,9 32,7 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 0,1 7,1 5,8 6,8 5,9 

Materiella anläggningstillgångar 1,7 1,3 3,2 3,3 1,6 

Finansiella anläggningstillgångar 0,0 1,7 1,3 1,1 0,9 

varulager 1,9 2,3 4,2 5,5 2,9 

Kundfordringar 4,5 47,5 54,9 70,8 57,8 

likvida medel 2,3 46,7 40,7 56,0 52,9 

Övriga omsättningstillgångar 0,6 12,9 14,7 11,6 14,6

summa tillgångar 11,9 153,8 157,7 189,9 169,2 

      

eget kapital* 6,2 88,2 89,9 102,6 97,2 

långfristiga skulder och avsättningar 0,1 1,9 2,1 1,5 2,2 

skulder till kreditinstitut 0,0 0,9 0,2 0,1 0,4 

leverantörsskulder 1,4 23,1 22,9 25,4 25,5 

Övriga kortfristiga skulder 4,1 39,6 42,7 60,3 43,9

summa eget kapital och skulder 11,9 153,8 157,7 189,9 169,2

* varav minoritetsandel 0,0 4,5 4,4 5,2 3,8 
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nYckeltal 
 jan-juni 2009     

 verksamhet under     

 försäljning jan-juni 2009 jan-juni 2008 helår 2008 helår 2007 
orderingång, mkr 18,9 119,6 132,2 299,0 267,0 

rörelsemarginal % 0,0 2,4 5,0 4,8 6,0 

nettokassa, mkr 2,3 46,7 40,9 56,0 52,9 

soliditet % 52,1 57,3 56,9 54,0 57,4 

eget kapital per aktie, kronor 0,58 8,32 8,47 9,68 9,17 

Medelantal anställda 24 147 176 175 160 

antalet anställda vid periodens slut 22 141 176 180 171

      
koncernens kassaflÖdesanalYser      

belopp i miljoner kronor  jan-juni 2009 jan-juni 2008 helår 2008 helår 2007

Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring  3,3 3,0 17,7 10,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten   3,5 3,7 20,3 11,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -0,8 -3,1 -4,1 -13,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -9,8 -13,0 -13,1 -12,4
Periodens kassaflöde   -7,1 -12,4 3,1 -14,5  

Den kassaflödespåverkande effekten avseende verksamhet under försäljning är av så marginell karaktär att ingen separat kassaflödesanalys för denna presenteras. 
 

kvartalsvisa resultaträkningar, eXklusive Övrigt totalt resultat, i saMMandrag     

belopp i miljoner kronor april-juni 2009 jan-mars 2009 okt-dec 2008 juli-sept 2008 april-juni 2008  jan-mars 2008 
summa rörelseintäkter 55,7 62,5 92,8 64,0 71,2 64,5 

summa rörelsens kostnader -54,9 -59,9 -87,7 -61,9 -66,8 -62,1

rörelseresultat 0,8 2,6 5,1 2,1 4,4 2,4

Finansnetto 0,0 0,1 1,4 0,1 0,2 0,2

Resultat efter finansiella poster 0,8 2,7 6,5 2,2 4,6 2,7
skatt  -0,7 -0,9 -2,1 -0,5 -1,2 -0,7 

resultat hänförligt till verksamhet under försäljning 0,0 0,1    

periodens resultat 0,1 1,9 4,4 1,7 3,4 2,0 

   

periodens resultat hänförlig till:

Minoriteten -0,9 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 

Moderbolagets ägare 1,0 1,8 4,2 1,5 3,0 1,8 

 

rörelsemarginal % 1,2 4,2 5,4 3,3 6,2 3,8

 
rÖrelseintäkternas fÖrdelning per segMent 
 jan-juni 2009  jan-juni 2008 helår 2008 helår 2007

 rörelse- rörelse- rörelse- rörelse- rörelse- rörelse- rörelse- rörelse- 
belopp i miljoner kronor intäkter resultat intäkter resultat intäkter resultat intäkter resultat

automation 122,2 3,4 122,5 6,6 251,3 12,5 243,3 13,8 

Test och mätsystem (verksamhet under försäljning) 18,9 0,0 18,5 0,2 49,2 2,0 32,9 2,3 

Moderbolaget och koncernelimineringar -4,0 0,0 -5,3 0,0 -8,0 -0,5 -12,5 -0,3

 137,1 3,5 135,7 6,8 292,5 14,0 263,7 15,8 
 

Historiska siffror avseende år 2008 och tidigare innehåller huvudsakligen Test- och mätsystem, men även en viss andel automation då redovisningsmässig uppdelning inte skett historiskt.

rÖrelseintäkter och anläggningstillgÅngar 
 jan-juni 2009  jan-juni 2008 helår 2008 helår 2007

 rörelse- anläggnings- rörelse- anläggnings- rörelse- anläggnings- rörelse- anläggnings- 
belopp i miljoner kronor intäkter tillgångar intäkter tillgångar intäkter tillgångar intäkter tillgångar

sverige 36,4 3,7 52,1 2,4 88,7 2,4 97,7 1,7  

Övriga länder 100,2 9,7 81,2 8,8 203,7 9,9 166,0 6,4 

Moderbolag och koncernelimineringar 0,5 33,6 2,4 31,9 0,1 33,8 0,0 32,9

 137,1 46,9 135,7 43,1 292,5 46,1 263,7 41,1 
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redogÖrelse fÖr fÖrändringar i eget kapital
  
  övrigt   totalt   summa 

  tillskjutet   balanserad eget minoritets- eget  

 aktiekapital kapital reserver 1) vinst kapital intresse kapital

belopp 2008-12-31 2,7 42,7 8,1 44,1 97,5 5,2 102,6 

Utdelning    -10,6 -10,6  -10,6 

totalt resultat i perioden   0,3 2,7 3,0 -0,6 2,4

belopp 2009-06-30 2,7 42,7 8,4 36,2 89,9 4,5 94,4 

 

belopp 2007-12-31 2,7 42,7 1,7 46,3 93,4 3,8 97,2

Utdelning    -12,7 -12,7  -12,7

totalt resultat   -0,1 4,8 4,7 0,6 5,4

belopp 2008-06-30 2,7 42,7 1,6 38,5 85,4 4,4 89,9

belopp 2006-12-31 2,7 42,7 -0,3 46,4 91,4 2,5 93,8

Utdelning    -12,7 -12,7 -0,1 -12,8

tilläggsförvärv dotterbolag     0,0 0,6 0,6

totalt resultat   2,1 12,7 14,7 0,8 15,6

belopp 2007-12-31 2,7 42,7 1,7 46,3 93,4 3,8 97,2

Utdelning    -12,7 -12,7 -0,4 -13,1

totalt resultat   6,4 10,4 16,8 1,7 18,5

belopp 2008-12-31 2,7 42,7 8,1 44,1 97,5 5,2 102,6 
1) Reserver avser i sin helhet omräkningsdifferenser från utländska verksamheter (dotterbolag)
 
Moderbolagets resultaträkningar - saMMandrag 
belopp i miljoner kronor april-juni 2009 april-juni 2008 jan-juni 2009 jan-juni 2008 helår 2008 helår 2007

summa rörelseintäkter 1,5 1,1 3,0 2,4 4,7 3,7 

summa rörelsens kostnader -1,8 -1,3 -3,1 -2,4 -5,1 -5,2

rörelseresultat -0,3 -0,2 0,0 0,0 -0,4 -1,5

Finansnetto 0,0 3,7 6,9 3,8 9,8 6,4

Resultat efter finansiella poster -0,3 3,5 6,9 3,8 9,4 4,9
Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 1,2 0,0 0,9 0,9 

skatt 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,4 -0,2

periodens resultat -0,3 3,6 8,1 3,8 9,9 5,6

Moderbolagets balansräkningar - saMMandrag 
belopp i miljoner kronor   2009-06-30 2008-06-30 2008-12-31 2007-12-31

anläggningstillgångar    42,8 46,2 42,8 46,2 

Övriga omsättningstillgångar   9,9 5,9 7,8 3,3 

likvida medel   12,0 11,6 17,7 23,2

summa tillgångar   64,7 63,7 68,3 72,7 

 

eget kapital   58,8 57,2 61,9 66,1 

räntebärande skulder   0,0 0,0 0,0 0,0 

Icke räntebärande skulder   6,0 6,4 6,5 6,5

summa eget kapital och skulder   64,7 63,7 68,3 72,7

d e l å r s r a p p o r t  j a n  -  j U n I   6

eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
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novoteK aB 

verksaMheten

Novotek har sin kärnkompetens 
inom integrationslösningar för in-
dustriell IT och automation, vilka 
effektiviserar kundens informa-
tionshantering och produktions-
processer. Genom ingående kun-
skaper om kundernas branscher 
och produktionsprocesser kan No-
votek, genom att kombinera 
produkter och kringtjänster såsom 
konsulting och utbildning samt to-
tala systemlösningar, säkerställa att 
våra kunder bibehåller och utveck-
lar sin konkurrenskraft. Vi har valt 
att kalla detta för den rätta mixen 
av produkter, tjänster och lösnin-
gar.
 Viktiga branscher är energi, in-
frastruktur, järn & stål, kemi & 
petrokemi, livsmedel, läkemedel, 
papper & massa, tillverkning samt 
VA.
 Novotek-aktien är noterad på 
OMX Nasdaq Nordic, Nordiska 
listan, Small cap sedan juni 1999.

 Som exempel på kunder kan 
nämnas: ABB, AkzoNobel, Arla, 
Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, 
Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, 
Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, 
Volvo, VW, Maxit och AAK.

Novotek AB, 
Box 16014, 
200 25 Malmö
Tel: 040-316900
Fax:  040-947617
www.novotek.com
info@novotek.com 
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