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Marknadsläge

Även tredje kvartalet 2012 prägla-
des av osäkerhet kring utveckling-
en av ekonomin i Europa, förutom 
i Norge där marknaden inte påver-
kats. Senareläggningar av investe-
ringar inom Novoteks områden 
har fortsatt. Novoteks fokus på 
mindre kundprojekt inom industri-
ell IT och Automation fungerade 
väl och effekterna av senarelägg-
ningarna begränsades.

strategiska och viktiga  

händelser under tredje  

kvartalet

I arbetet med renodling och för-
bättring av effektiviteten har beslut 
fattats att anställa en VD för Sveri-
gebolaget som enkom skall syssla 
med utveckling av den svenska 
verksamheten. Rekryteringen av-
slutades under oktober månad och 
ny VD har anställts från och med 1 
januari 2013. 

Novotek har i september månad 
avyttrat sin andel i intressebolaget 
DanProces Engineering A/S. Kö-
peskillingen uppgick till 700 000 
DKK och medför en realisations-
förlust som helt täcks av tidigare 

gjord reservering. Efter försälj-
ningen kvarstår visst engagemang 
från Novoteks sida i form av lån 
och borgensåtagende.

utsikter

Osäkerheten finns kvar i markna-
den vilket hämmar investeringsvil-
jan. Avmattning för mindre kund-
projekt är dock inte lika tydlig som 
för stora. 

resultat och finansiell  

ställning

Omsättning och resultat

Perioden juli - september 2012

Novotekkoncernen redovisar för 
tredje kvartalet 2012 ett rörelsere-
sultat exklusive resultat från andel i 
intressebolag på 1,3 (2,1) miljoner 
kronor. Rörelseresultatet inklusive 
resultat från andel i intressebolag 
uppgick till 1,3 (2,1) miljoner kro-
nor. Resultatet efter finansnetto 
uppgick till 1,1 (2,2) miljoner kro-
nor.

Resultat per aktie uppgick till 0,1 
(0,1) kronor. Koncernens rörelse-
intäkter uppgick under perioden till 
41,3 (49,9) miljoner kronor. Rörel-
semarginalen exklusive resultat 

från andel i intressebolag uppgick 
till 3,1 (4,2) procent.

Perioden januari-september 2012

Novotekkoncernen redovisar ett 
rörelseresultat exklusive resultat 
från andel i intressebolag om 6,7 
(7,2) miljoner kronor. Rörelseresul-
tatet inklusive resultat från andel i  
intressebolag uppgick till -0,3 (7,2) 
miljoner kronor. Resultatet efter fi-
nansnetto uppgick till -0,4 (7,4) 
miljoner kronor. Resultat per aktie 
uppgick till -0,2 (0,5) kronor. Kon-
cernens rörelseintäkter uppgick 
under perioden till 138,8 (150,5) 
miljoner kronor. Rörelsemargina-
len exklusive resultat från andel i  
intressebolag uppgick till 4,8 (4,8) 
procent.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verk-
samheten uppgick för perioden ja-
nuari-september 2012 till 9,1 (5,8) 
miljoner kronor. Novotekkoncer-
nen har en soliditet om 61,9 (62,3) 
procent.

Likvida medel uppgick till 34,1 
(30,5) miljoner kronor och ränte-
bärande skulder uppgick till 0,0 

Delårsrapport januari – september 2012
• Orderingången uppgick till 126,4 (150,0) MSEK, varav 37,9 (46,9) under tredje kvartalet

• Rörelseintäkterna uppgick till 138,8 (140,7) MSEK, varav 41,3 (46,7) under tredje kvartalet  

• Resultat från andel i intressebolag (i föregående rapport benämnt jämförelsestörande post*) 

 uppgick till -7,0 (0,0) MSEK, varav 0,0 (0,0) under tredje kvartalet

• Rörelseresultatet exklusive resultat från andel i intressebolag uppgick till 6,7 (6,6) MSEK, varav 1,3 (1,9)  

 under tredje kvartalet. Rörelseresultatet inklusive resultat från andel i intressebolag uppgick till -0,3 (6,6)  

 MSEK, varav 1,3 (1,9) under tredje kvartalet 

• Resultatet efter finansnetto uppgick till -0,4 (7,2) MSEK, varav 1,1 (2,2) under tredje kvartalet  
• Resultatet efter skatt uppgick till -2,2 (5,0) MSEK, varav 0,8 (1,5) under tredje kvartalet 

• Resultat per aktie uppgick till -0,2 (0,5) kronor, varav 0,1 (0,1) under tredje kvartalet 

* avser nerskrivning av DanProces Engineering A/S  
 Proforma: DanProces Engineering A/S redovisas ej som dotterbolag
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redovisningsPrinciPer

Denna delårsrapport har godkänts 
av styrelsen för offentliggörande. 
Novoteks delårsrapport har upp-
rättats enligt International Financi-
al Reporting Standards, IFRS, så-
dan den antagits av Europeiska 
Unionen med tillämpning av IAS 
34 Delårsrapportering. 

(4,3) miljoner skulder. Förändring-
en av räntebärande skulder är hän-
förlig i sin helhet till dekonsolide-
ringen av DanProces Engineering 
A/S från och med första kvartalet 
2012.

händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga 
händelser efter balansdagen.

Personal

Antalet anställda har under perio-
den januari till september minskat 
med 13 personer. Den 30 septem-
ber 2012 uppgick antalet anställda 
till 110. I jämförelse med den 30 
september 2011 är detta en minsk-
ning med 20 personer. Huvuddelen 
av minskning är hänförlig till de-
konsolideringen av DanProces 
Engineering A/S från och med 
första kvartalet 2012. 
 
investeringar

Årets bruttoinvesteringar under de 
tre första kvartalen i materiella an-
läggningstillgångar uppgick till 0,2 
(0,3) miljoner kronor. Aktivering 
av balanserade utvecklingskostna-
der under de tre första kvartalen 
uppgick till 0,5 (1,1) miljoner kro-
nor.

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för de 
tre första kvartalen 2012 till 4,8 
(7,1) miljoner kronor. Resultatet ef-
ter finansiella poster uppgick till 
1,1 (5,6) miljoner kronor. I resulta-
tet ingår utdelning från koncernbo-
lag med 6,6 (5,3) miljoner kronor 
samt realisationsförlust vid försälj-
ning av intressebolaget DanProces 
Engineering A/S med 4,1 (0,0) mil-
joner kronor. Likvida medel och 
kortfristiga placeringar uppgick till 
5,1 (6,5) miljoner kronor.
 

risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet 
med affärer som är förknippade 
med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, 
övriga risker eller andra osäkerhets-
faktorer, förutom vad som ovan 
har redovisats i denna delårsrap-
port, har förändrats under perio-
den i jämförelse med dem som 
kommenterades i senaste avgivna 
delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av 
koncernens risker hänvisas till se-
naste offentliggjorda årsredovis-
ning.

koMMande raPPorttillfällen

11 februari 2013
Bokslutskommuniké oktober-december 2012

6 maj 2013
Delårsrapport januari-mars 2013

samt årsstämma

Delårsrapporten för moderbola-
get har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och Rådets 
rekommendation RFR 2 Redovis-
ning för juridisk person. 

Samma redovisningsprinciper 
och beräkningsgrunder har tilläm-
pats som i årsredovisningen för 
2011. 

Nya och reviderade IFRS-stan-
darder och tolkningar, samt utta-
landen från Rådet för finansiell rap-
portering som trätt i kraft efter den 
31 december 2011 har inte haft nå-
gon väsentlig påverkan på koncer-
nens finansiella rapporter för 2012.
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Övrigt

Sveriges regering har föreslagit att 
bolagsskatten ska sänkas från nu-
varande 26,3 % till 22 %. Ändring-
en har ingen väsentlig påverkan 
(via befintliga uppskjutna skatte-
fordringar hänförliga till under-
skottsavdrag i Sverige) på Novo-
teks resultat och finansiella 
ställning.

underskrift

Styrelsen och verkställande direk-
tören försäkrar att delårsrapporten 
ger en rättvisande översikt av före-
tagets och koncernens verksamhet, 
ställning och resultat samt beskri-
ver de väsentliga risker och osäker-
hetsfaktorer som Novotek AB, och 
de företag som ingår i koncernen, 
står inför.

Malmö 1 november 2012

Novotek AB (publ)
Styrelsen 

 
Göran Andersson 
Ordförande

 
Claes Lindqvist 
 
 
Olof  Sand 
 

Fredrik Svensson 

 
Ingvar Unnerstam 
 

Tobias Antius
Verkställande direktör

inforMation

För ytterligare information  
kontakta:  

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915 
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com 

Delårsrapporten har varit föremål 
för översiktlig granskning av bola-
gets revisorer.

Informationen i denna delårs-
rapport är sådan som NOVOTEK 
AB (publ) skall offentliggöra enligt 
lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med fi-
nansiella instrument. Informatio-
nen lämnades för offentliggörande 
den 1 november, 2012 kl. 15.00 
(CET).
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nYckeltal     

 jan-sep 2012 jan-sep 2011  helår 2011 helår 2010 

Orderingång, mkr 126,4 159,9 230,4 214,6 

Rörelsemarginal % -0,2 4,8 5,9 5,8 

nettokassa, mkr 34,1 30,5 36,6 35,1 

Soliditet % 61,9 62,3 55,9 56,2 

Eget kapital per aktie, kronor 6,6 7,8 8,0 8,2 

Medelantal anställda 117 130 127 134 

Antalet anställda vid periodens slut 110 130 123 130

      
 
kvartalsvisa resultaträkningar, eXklusive Övrigt totalt resultat - saMMandrag      

belopp i miljoner kronor juli-sep 2012  april-juni 2012 jan-mars 2012 okt-dec 2011 juli-sep 2011 april-juni 2011 jan-mars 2011 
Summa rörelseintäkter 41,3 45,3 52,2 66,1 49,9 53,3 47,3 

Summa rörelsens kostnader* -40,0 -50,5 -48,6 -60,6 -47,8 -49,9 -45,7

rörelseresultat 1,3 -5,2 3,6 5,5 2,1 3,4 1,6 

Finansnetto -0,2 0,1 0,0 -0,2 0,1 0,2 0,0

Resultat efter finansiella poster 1,1 -5,1 3,6 5,3 2,2 3,6 1,6
Skatt  -0,3 -0,5 -1,0 -1,6 -0,8 -1,3 -0,2

Periodens resultat 0,8 -5,6 2,6 3,7 1,4 2,3 1,4
* inklusive resultat från andel i intressebolag  0,0 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(i föregående rapport benämnt jämförelsestörande post)

      

Periodens resultat hänförlig till:      

Minoriteten -0,2 0,2 -0,1 0,3 0,2 0,0 -0,2

Moderbolagets ägare 1,0 -5,8 2,7 3,4 1,2 2,3 1,6

      

Rörelsemarginal % 3,1 -11,5 6,8 8,3 4,2 6,3 3,4 

 

 

koncernens resultaträkningar - saMMandrag         

belopp i miljoner kronor  juli-sep 2012 juli-sep 2011   jan-sep 2012 jan-sep 2011 helår 2011 helår 2010

nettoomsättning 40,9 49,7 138,2 149,0 215,3 210,4

Övriga rörelseintäkter 0,4 0,2 0,6 1,5 1,3 1,7

summa rörelseintäkter 41,3 49,9 138,8 150,5 216,6 212,1 

 

Handelsvaror -17,3 -21,9 -58,3 -62,7 -92,3 -90,6 

Övriga externa kostnader -4,7 -4,6 -14,9 -16,5 -21,2 -18,9 

Personalkostnader -17,5 -20,7 -57,3 -62,4 -87,9 -88,1 

Avskrivningar anläggningstillgångar -0,5 -0,6 -1,6 -1,7 -2,5 -2,1 

Resultat från andel i intressebolag* 0,0 0,0 -7,0 0,0 0,0 0,0

rörelseresultat 1,3 2,1 -0,3 7,2 12,7 12,4 

 

Finansiella intäkter 0,3 0,5 0,8 1,0 1,3 1,1 

Finansiella kostnader -0,5 -0,4 -0,9 -0,8 -1,3 -2,4

Resultat efter finansiella poster 1,1 2,2 -0,4 7,4 12,7 11,1 

 

Skatt -0,3 -0,8 -1,8 -2,2 -3,8 -3,3

Periodens resultat  0,8  1,4  -2,2  5,2 8,9 7,8 

*i föregående rapport benämnt jämförelsestörande post 

 

Periodens resultat hänförlig till:       

Minoriteten  -0,2  0,2  0,0  0,0 0,3 0,4 

Moderbolagets ägare  1,0  1,2  -2,2  5,2 8,6 7,4 

 

 

raPPort Över koncernens totala resultat 
belopp i miljoner kronor  juli-sep 2012  juli-sep 2011  jan-sep 2012  jan-sep 2011 helår 2011 helår 2010

Periodens resultat  0,8  1,4  -2,2  5,2 8,9 7,8 

Övrigt totalt resultat i perioden  -0,4  0,5  -1,0  1,1 -0,2 -5,5 

Periodens totala resultat  0,4  1,9  -3,2  6,3 8,7 2,3 

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

      

Periodens totala resultat hänförlig till:       

Minoriteten  -0,3  0,2  -0,1  0,1 0,3 0,0 

Moderbolagets ägare  0,7  1,7  -3,1  6,2 8,4 2,3
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data Per aktie  
 juli-sep 2012 juli-sep 2011 jan-sep 2012 jan-sep 2011 helår 2011 helår 2010

Resultat per aktie, kronor 0,1 0,1 -0,2 0,5 0,8 0,7 

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

 
 
koncernens balansräkningar - saMMandrag  
belopp i miljoner kronor   2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 2010-12-31 
Goodwill   24,5 28,2 27,6 27,7 

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

Materiella anläggningstillgångar   0,5 0,7 0,6 0,9 

Finansiella anläggningstillgångar   6,2 8,4 6,4 8,5 

Varulager   1,1 2,5 2,7 3,0 

Kundfordringar   27,4 33,4 49,8 54,2 

Likvida medel   34,1 30,5 36,6 35,1 

Övriga omsättningstillgångar   14,2 21,4 21,4 17,7

summa tillgångar   113,9 133,0 152,2 155,1 

      

Eget kapital*   70,5 82,8 85,2 87,1 

Långfristiga skulder och avsättningar   0,7 0,6 0,9 1,2 

Skulder till kreditinstitut   0,0 4,3 4,4 3,8 

Leverantörsskulder   15,0 14,9 25,5 24,9 

Övriga kortfristiga skulder   27,7 30,4 36,2 38,1

summa eget kapital och skulder   113,9 133,0 152,2 155,1 

* varav minoritetsandel   2,8 3,6 3,8 3,5

 

koncernens kassaflÖdesanalYser - saMMandrag      

belopp i miljoner kronor   jan-sep 2012 jan-sep 2011 helår 2011 helår 2010

Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring  3,2 5,0 13,7 12,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten    9,1 5,8 11,2 4,3 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   0,0 -0,7 0,3 -1,5 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -10,6 -10,2 -9,9 -4,4
Periodens kassaflöde                                             -1,5                                    -5,1                                      1,6 -1,6 

 

redogÖrelse fÖr fÖrändringar i eget kaPital 
belopp i miljoner kronor
  övrigt   totalt   summa 

  tillskjutet   balanserad eget minoritets- eget  

 aktiekapital kapital reserver 1) vinst kapital intresse kapital

belopp 2011-12-31 2,7 42,7 1,3 34,8 81,4 3,8 85,2 

Omklassificering av dotterbolag      -0,9 -0,9 

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

Totalt resultat   -0,9 -2,2 -3,1 -0,1 -3,2

belopp 2012-09-30 2,7 42,7 0,4 22,0 67,7 2,8 70,5 

  övrigt   totalt   summa 

  tillskjutet   balanserad eget minoritets- eget  

 aktiekapital kapital reserver 1) vinst kapital intresse kapital

belopp 2010-12-31 2,7 42,7 1,5 36,8 83,6 3,5 87,1 

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

Totalt resultat   1,0 5,2 6,2 0,1 6,3

belopp 2011-09-30 2,7 42,7 2,5 31,4 79,2 3,6 82,8

  övrigt   totalt   summa 

  tillskjutet   balanserad eget minoritets- eget  

 aktiekapital kapital reserver 1) vinst kapital intresse kapital

belopp 2009-12-31 2,7 42,7 6,6 34,7 86,6 3,3 89,9 

Utdelning    -5,3 -5,3  -5,3 

nyemission dotterbolag     0,0 0,2 0,2 

Totalt resultat   -5,1 7,4 2,3 0,0 2,3

belopp 2010-12-31 2,7 42,7 1,5 36,8 83,6 3,5 87,1

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

Totalt resultat   -0,2 8,6 8,4 0,3 8,7

belopp 2011-12-31 2,7 42,7 1,3 34,8 81,4 3,8 85,2 
1) Reserver avser i sin helhet omräkningsdifferenser från utländska verksamheter (dotterbolag)

eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
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rÖrelseintäkternas fÖrdelning Per segMent 
 jan-sep 2012 jan-sep 2011 helår 2011 helår 2010

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

Industriell IT och Automation 140,7 9,5 153,4 7,9 223,4 13,8 219,7 12,6 

Moderbolaget och koncernelimineringar -1,9 -9,8 -2,9 -0,7 -6,8 -1,1 -7,6 -0,2

 138,8 -0,3 150,5 7,2 216,6 12,7 212,1 12,4

 

rÖrelseintäkter och anläggningstillgÅngar
 jan-sep 2012 jan-sep 2011 helår 2011 helår 2010

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

Sverige 34,2 2,2 42,0 2,8 62,8 1,6 71,4 2,8 

Övriga länder 106,5 6,4 111,4 7,7 160,6 7,0 148,3 7,4 

Moderbolaget och koncernelimineringar -1,9 28,5 -2,9 34,7 -6,8 33,1 -7,6 34,9

 138,8 37,1 150,5 45,2 216,6 41,7 212,1 45,1

 
Moderbolagets resultaträkningar - saMMandrag 
belopp i miljoner kronor juli-sep 2012 juli-sep 2011 jan-sep 2012 jan-sep 2011 helår 2011 helår 2010

Summa rörelseintäkter 1,7 2,1 4,8 7,1 8,8 9,1 

Summa rörelsens kostnader* -1,9 -2,4 -10,3 -7,4 -9,3 -8,7

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

Finansnetto -0,1 0,3 6,6 5,9 6,0 6,2

Resultat efter finansiella poster -0,3 0,0 1,1 5,6 5,5 6,6 

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skatt 0,1 0,0 0,3 -0,1 -0,1 -0,1

Periodens resultat -0,2 0,0 1,4 5,5 5,4 6,5

* inkl resultat från andel i intressebolag                                                            -0,0                                                        0,0 -4,1 0,0 0,0 0,0 

Moderbolagets balansräkningar - saMMandrag 
belopp i miljoner kronor   2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 2010-12-31

Anläggningstillgångar    32,2 38,4 39,5 38,4 

Övriga omsättningstillgångar   16,3 17,1 11,3 14,1 

Likvida medel   5,1 6,5 13,0 14,4

summa tillgångar   53,6 62,0 63,8 66,9 

 

Eget kapital   44,2 52,6 52,6 57,7 

Räntebärande skulder   0,0 0,0 0,0 0,0 

Icke räntebärande skulder   9,4 9,4 11,2 9,2

summa eget kapital och skulder   53,6 62,0 63,8 66,9
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till stYrelsen och verkställande direktÖren i novotek ab (Publ), 

org nr: 556060-9447

 
Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för NOVOTEK 
AB (publ) per 30 september 2012 och för perioden 1 januari till 30 septem-
ber 2012. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats 
om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga gransk-
ning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för över-
siktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsin-
formation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning be-
står av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning 
och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig gransk-
ning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god re-
visionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi 
blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit 
identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats 
grundad på en revision har.

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt 
väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsre-
dovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovis-
ningslagen.

Lund den 1 november 2012

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Mats-Åke Andersson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Martin Gustafsson
Auktoriserad revisor
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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 
Novotek, 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 lösning-
ar.

Viktiga branscher är energi, in-
frastruktur, järn & stål, kemi & pet-
rokemi, livsmedel, läkemedel, pap-
per & 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: AkzoNobel, Arla, Astra 
Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  
Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfi-
zer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Te-
tra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit 
och AAK.

Novotek AB
Box 16014
200 25 Malmö
Tel: 040-316900
Fax:  040-947617
www.novotek.com
info@novotek.com 
Org. nummer: 556060-9447
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www.novotek.com

Mer finansiell information hittar du på 
www.novotek.se/ir


