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Anoto Group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande.
Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort
sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt
partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar
för effektiv insamling, överföring och lagring av data.
Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under
tickern ANOT.

Den här rapporten publicerades den 1 augusti 2017, kl. 08.45

För mer information: www anoto.com
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RAPPORT JANUARI – JUNI 2017


Koncernen gjorde ett rörelseresultat på 6,7 MSEK och en nettovinst på 575 000 SEK för Q2 2017.



Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 43 %, inklusive licensintäkter på 1 miljon USD och ökade
marginaler för Pen Generations.



Overheadkostnaderna för kvartalet uppgick till 15 MSEK, en avsevärd nedgång från Q1 2017 (48 MSEK)
och Q4 2016 (80 MSEK). Detta beror på att de kostnadsbesparande åtgärder påverkar
verksamhetsresultatet.Större delen av overheadkostnaderna för kontoret i Lund ingår fortfarande i
siffran för Q2.



Den första halvan av 2017 noterade företaget 95 MSEK i intäkter, minus 25 MSEK i rörelseresultat och
en nettoförlust på 37 MSEK.



Intäkterna för kvartalet ökade från 45,7 MSEK till 49,1 MSEK, detta trots minskningen av
arbetsstyrkan.
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Kommentarer från VD
Förvärvet av Pen Generations börjar betala sig då det snabbt håller på att bli Anotos största intäkts- och
vinstkälla. Den senaste tidens tillväxt i Asien inom vår affärsverksamhet Utbildning har inneburit att Anoto
behövt fördubbla produktionskapaciteten för pennor från Pen Generations. Med fortsatt tröghet för
försäljningen inom Formulär och en säsongsbetingad och övergående stiltje inom affärsverksamheten
Anteckningar, är Pen Generations för närvarande den största ljusglimten bland de befintliga affärsområdena.
Återigen, minskningen av antalet anställda påverkade inte intäkterna då intäkterna för Q2 uppvisade en
ökning med 7,4 % jämfört med Q1.
Q2 innebär en vändpunkt för Anoto. Omstruktureringarna och de kostnadsbesparande åtgärderna är nästan
avslutade och ledningen kan istället fokusera på att öka försäljningen. Sista veckan i juni stod Anoto värd för
ett rundabordssamtal för globala lösningar i Seoul, Sydkorea, där företaget delade med sig av sin färdplan
och FoU i fråga om pennorna. Detta är ett exempel på Anotos nya satsning på transparent kommunikation
och ett aktivt samarbete inom Anotos omfattande globala partnernätverk.
UTSIKTER
Under andra halvan av 2017 kommer Anotos ledning att koncentrera sig på att öka försäljningen inom
affärsområdena Formulär och Anteckningar. Vi intensifierar dessutom redan vår försäljningsverksamhet när
det gäller Anoto DNA (ADNA), nu när detta spännande initiativ är klart för kommersiell lansering.
Efter att på senare tid ha haft nöjet att tillbringa mycket tid med våra kunder är jag mer övertygad än någonsin
om att det finns en betydande marknad för Anotos patentskyddade teknik. Det verkar uppenbart att Anoto
tidigare aldrig riktigt har gjort någon medveten, strategiskt inriktad insats för att öka sin användarbas. Det är
vansinnigt att prata om marknadsandelar när man säljer några hundra tusen pennor om året till en global
befolkning på nästan 8 miljarder människor. Det är inte heller relevant att tala om konkurrens med
handdatorer eftersom det finns många områden där det krävs en penna snarare än en handdator. Med
rundabordssamtalet för globala lösningar som inledning börjar vi nu marknadsföra vår teknik och våra
produkter från grunden och försöker tänka som ett startupföretag.
Som en av våra kunder så väl uttryckte saken är det så att Anotopennan "förändrar allt, utan att förändra
någonting". Det är ett verktyg som inte kräver någon utbildning och som är relativt enkelt att anpassa. En av
våra viktigaste kunder, som även är professor vid MIT, sade: "En Anotopenna är inte bara en penna. Det är ett
precisionsinstrument och det vet ni inte om." Det finns goda skäl till att vi har kunder som varit lojala mot oss
i åratal och, som trots tidigare brister, fortfarande tror på Anoto och vår teknik. Vi utvecklas nu till vår
potential.
I början av juli 2017 lanserade Anoto ett erbjudande om konvertibler för att säkra rörelsekapital för att möta
den ökande efterfrågan och att för att förbereda tillverkningslinjer och lager inför vår lansering av en ny penna
det tredje kvartalet i år. Vi kunde avsluta detta erbjudande den 21 juli med 32,5 MSEK insamlade på mindre
än en månad från tillkännagivande till avslut. Vi gjorde detta utan att ta hjälp av något värdepappersföretag
och utan någon bred försäljningsverksamhet omfattande prospekt. Trots en låsning av kapitalet på sex
månader kunde vi få in avsevärt mycket mer än vi hade förväntat oss. Jag tror att det här är ett tecken på att
investerarnas förtroende återvänder till Anoto. Rörelsevinsten har, tillsammans med intäkterna från
erbjudandet, inneburit att Anotos finansiella ställning förbättrats avsevärt.
Joonhee Won,
VD, Anoto Group AB (publ)
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ANOTO GROUP ANDRA KVARTALET 2017
Den totala försäljningen under kvartalet uppgick till 49,1 MSEK (45,8) och rörelseresultatet uppgick till 6,7
MSEK (-31,6). Ökningen över kvartalen av försäljning är ett resultat av fokuseringen på de tre existerande
affärsområdena i motsats till de 13 områdena som tog resurser under föregående år. Det bör noteras att Q2
siffrorna för föregående år innefattade en större förlustbringande affär av engångskaraktär som vi därefter
undvikit av finansiella och operationella skäl.
De strukturella förändringar som nyligen har genomförts åstadkommer de kostnadsbesparingar
som eftersträvas. Såsom planerats andra kvartalet av 2017 uppvisar en avsevärd minskning
(68 %) i rörelsekostnader jämfört med Q1 och en än större minskning (79 %) jämfört med
samma period 2016.

2017

2016

2017

2016

2016

Apr-Jun

Apr-Jun

Jan-Jun

Jan-Jun

Jan-Dec

Licenser och Royalty

14

2

17

5

11

Digitala pennor*

34

74

76

112

196

Övrigt

1

7

2

11

29

Totalt

49

83

95

128

236

Nettoomsättning per intäktskategori
MSEK

* Observera att tabellen har reviderats för omklassificering av försäljningen YTD juni

Asien fortsätter att uppvisa stark tillväxt, men kvartalsresultatet i Nordamerika blev, trots en förbättring, lägre
än budgeterat. De efterfrågeskapande åtgärder som inleddes i slutet av Q1, samt gynnsam säsongsvariation,
gör att resultatet i Nordamerika förväntas återgå inom intervallet under andra halvan av året. Den globala
marknaden för formulär fortsätter att vara väldigt lovande men den kortsiktiga försäljningen har råkat ut för
upprepade projektförseningar. Pipelinen för affärer på tillväxtsmarknaderna är fortfarande full och vi
fortsätter se potentiellt stora leveranser som vi förväntar oss att avsluta med början under återstoden av 2017
och i början av 2018.
Netto kassaflödet efter financiell verksamhet var 2,6 MSEK (0,4). Investeringarna i fasta tillgångar uppgick till
7,1 MSEK (0,2) inklusive kapitaliserade utgifter på 7,1 MSEK (0,0).

2017

2017

2016

2016

Q2

Q1

Q4

Q3

49

46

68

40

Bruttomarginal, %

43%

35%

34%

31%

Rörelsekostnader

-14

-48

-77

-116

EBITDA, MSEK

7

-27

-42

-60

Periodens resultat, MSEK

1

-37

-56

-106

Sammanfattning per kvartal

Nettoomsättning, MSEK*

* Definierad enligt IFRS
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport upprättades i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, och tillämpliga delar av
årsredovisningslagen (ÅRL). Upplysningar i enlighet med IAS 34 presenteras antingen i kommentarer, eller på
andra ställen i rapporten. Denna delårsrapport för moderbolaget upprättades i enlighet med kapitel 9 i
årsredovisningslagen. Information om de redovisningsprinciper som tillämpats finns i årsredovisningen för
2016. De redovisningsprinciper som tillämpats, och bedömningar som gjorts, i delårsrapporten
överensstämmer med de som tillämpats i årsredovisningen för 2016, med undantag för redovisning enligt
ESMA:s riktlinjer för kompletterande finansiella nyckeltal, som tillämpas från och med den 3 juli 2016 och
inbegriper upplysningar gällande finansiella nyckeltal, som inte definieras enligt IFRS.
Inga nya eller ändrade standarder eller tolkningar har påverkat koncernens finansiella ställning, resultat,
kassaflöden eller upplysningar. De nya och omarbetade standarder och tolkningar som givits ut av
International Accounting Standards Board (IASB) och IFRS Interpretations Committee (IFRIC), men som endast
träder ikraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare, har ännu inte börjat tillämpas av
koncernen.
Goodwill som uppstår vid konsolidering granskades för nedskrivningsbehov under Q3 2016, och justeringar
gjordes för att skriva ned goodwill. Inga ytterligare avsättningar för nedskrivning av goodwill ansågs
nödvändiga under Q4 2016 eller 2017.
INVESTERINGAR
Q2 2017 investerade Anoto 7,1 MSEK i ytterligare produktutvecklingskostnader som kapitaliserades som
immateriella tillgångar. Syftet med detta projekt är att leverera en gemensam framtida penn-plattform för
koncernen. 2016 utvärderades de immateriella tillgångarna och kostnader som tidigare kapitaliserats på
projekt skrevs av i de fall dessa projekt inte längre var i gång.
TRANSAKTIONER MED RELATERADE PARTER
Per den 31 mars 2017 hade Antono Group AB lån från Inhye Kim, maka till Anotos vd, till ett värde av 2,4
miljoner Singaporedollar. Detta kortfristiga lån återbetalades under andra kvartalet genom en kombination av
återbetalning och genom kvittning för långivarens teckning av 9,2 MSEK av konvertibla Anoto-obligationer
utgivna i december 2016.
FINANSIERING
Under Q1 erhöll Anoto 5 MUSD från SMark enligt avtal som slöts under Q1. Den 8 maj 2017 konverterade
Anoto 29,8 MSEK av de konvertibler som emitterades i december 2016 och emitterade 220 740 740 nya
aktier i Anoto Group AB.
RISKFAKTORER OCH OSÄKERHETER
Anotos ledning fortsätter arbetet med att ta itu med på ett antal risker som företaget står inför. Tidigare har
dessa risker omfattat en kostnadsstruktur som var för hög i förhållande till försäljningen, och brist på
strategiskt fokus. Flera kostnadsbesparingar genomfördes under 2016 och den första halvan av 2017.
Företagsstrategin har förfinats genom införandet av fokus i verksamheten, och det förväntas att det
förbättrade resultat som är kopplat till detta fokus, tillsammans med de avsevärda kostnadsbesparingar som
har åstadkommits, kommer att ta Anoto till en position där man är kassagenererande under 2017.
Kostnadsbesparingsprogrammet kommer att avslutas i slutet av Q3 detta år och borde vid det laget leverera
de fullständiga kostnadsfördelarna. Anoto kommer att fortsätta följa upp likviditetsprognoserna för att på
lämpligt sätt hantera de eventuella belastningar på rörelsekapital och likviditet som kan uppkomma vid ökad
efterfrågan på pennor och från de investeringar som görs i produktuveckling. Anoto kommer att söka den
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finansiering som krävs för att kunna möta utvecklingskostnader, tillväxt över budget och svängningar i
rörelsekostnader.
Lönsam tillväxt är nu det mål som ledningen koncentrerar sig på. Marknadens respons och
försäljningstidpunkten är uppenbarligen risker att hantera i det avseendet. Den diversifierade portföljen med
befintlig affärsverksamhet (Utbildning, Formulär och Anteckningar) samt ADNA är en viktig faktor när det
gäller att minimera denna risk.
Eftersom finansieringen även fortsättningsvis är en viktig angelägenhet för Anoto är ledningens och styrelsens
uppfattning att kassaflödet genom ovanstående åtgärder, tillsammans med eventuell ytterligare finansiering
för att tillgodose produktutveckling och tillväxt över budget, sannolikt kommer att ge den likviditet som Anoto
behöver under 2017. Genom detta perspektiv fästs avseende vid kassamedlen per den 30 juni 2017,
erhållandet av medel från NeoLab i april 2017, en investering på 5,0 MUSD av SMark i maj, konvertibla
obligations erbjudandet i july och det förbättrade kassaflöde som förväntas av kostnadsminskningar och ökad
försäljning.
REDOVISNING PER RÖRELSEGREN
Under de senaste månaderna har koncernen omorganiserats för att bli en enhetlig, global aktör på
marknaden. Därmed är de tidigare segmenten inte längre aktuella. Istället kategoriseras koncernens
kostnader utifrån funktion, och tillämpas på koncernen som helhet. Det finns följaktligen ingen jämförbar
finansiell information för äldre tillämpningsområden, och koncernen har därför valt att avsluta denna
rapportering. Anoto kommer att ta fram lämplig segmentsrapportering när omorganisationen är avslutad.
MEDARBETARE
Den 30 juni 2017 hade Anoto Group totalt 66 medarbetare jämfört med 96 vid utgången av 2016. När den
redan meddelade omstruktureringen är avslutad kommer ytterligare 23 medarbetare att ha lämnat
koncernen.
OPTIONSPROGRAM
Vid bolagsstämman den 30 juni 2017 godkändes nya incitamentsprogram för ledande befattningshavare och
för styrelseledamöter. Incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare 2017/2020 omfattar maximalt
106 miljoner optioner och programmet för styrelseledamöter omfattar maximalt 18 miljoner optioner.
MODERBOLAGET
Anoto Group AB är ett rent holdingbolag med ett begränsat antal koncernstabsfunktioner.
AKTIEDATA
Anoto-aktien är noterad på NASDAQ OMX Nordics Small Cap-lista i Stockholm. Det totala antalet aktier i slutet
av perioden var 2 776 942 732.
TRANSAKTIONER OCH AKTIVITETER EFTER DEN 31 MARS 2017
Den 18 juli 2017 offentliggjorde Anoto att företaget framgångsrikt placerat ej säkerställda konvertibler för
cirka 32,5 MSEK som förfaller 2019. Likviden kommer att tillföra bolaget erforderliga medel för att stödja dess
framtida affärsverksamhet, inklusive medel för att expandera tillverkningskapaciteten under Q3 för att möta
en ökad efterfrågan på pennor.
Obligationerna emitteras utan någon kupong, det vill säga ingen ränta kommer att betalas, och har en sex
månaders lock up, en konverteringskurs på 0,13 SEK. Obligationerna har emitterats till, och kommer att
återbetalas med, ett belopp motsvarande 100 % av nominellt belopp och kommer, om de inte tidigare
konverterats, att förfalla den 22 juli 2019. Vid full konvertering av konvertiblerna tillkommer 250 000 000 nya
aktier i bolaget, vilket motsvarar cirka 8,3 % av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning.
januari – juni 2017

7 / 16

DELÅRSRAPPORT

JURIDISKA TVISTER
Anoto är för närvarande inblandad i en tvist i Sverige med LeapFrog Enterprises (och dess dotterbolag), ett
amerikanskt företag registrerat i Delaware med huvudkontor i Emeryville i Kalifornien, USA.
Tvisten rör två yrkande om skiljeförfarande som lämnats av LeapFrog i Sverige, varav den första inlämnats
vid Stockholms handelskammare (SCC-skiljeförfarande) och den andra vid Internationella handelskammaren
(ICC-skiljeförfarande). I båda skiljeförfarandena söker LeapFrog skadestånd och rättsliga åtgärder mot Anoto,
med avseende på patentintrångsanspråk som lämnats in av Celebrate LLC vid den federala domstolen i
Delaware, USA. Den 19 december 2016 kom båda parter överens om ett sex månaders vilande av
handläggningen av både ICC-skiljeförfarandet och SCC-skiljeförfarandet, vilket godkändes av de rättsliga
myndigheterna, i syfte att utforska möjligheterna att få till stånd en uppgörelse i godo av frågorna i båda
fallen. I början av juni kom parterna överens om att förlänga det frivilliga stoppet i båda förfarandena
ytterligare tre månader, tills i mitten av september. För närvarande är Anoto och LeapFrog (via LeapFrogs
moderföretag, VTech) i detaljerade kommersiella diskussioner på flera områden. Anoto är optimistisk till att
en god lösning på denna tvist kommer att nås med LeapFrog under tredje kvartalet 2017.
En tidigare medarbetare vid Anoto har lämnat in en civilrättslig stämningsansökan mot företaget i Los
Angeles, Kalifornien, USA, där den tidigare medarbetaren hävdar otillbörlig uppsägning, obetalda
löner/utgifter och könsdiskriminering. Efter att Anoto framgångsrikt avfört detta ärende till en federal
domstol i USA, har parterna inlett s.k. pre-trial discovery (bevisinsamling före rättegång). Anoto anser att
den tidigare medarbetarens påståenden saknar grund, och avser att gå i kraftfullt svaromål.
Anoto är också svarande i en process där stämningsansökan inlämnats av teknikföretaget APOLOGIC
Information Applications, till domstolen för handelsärenden vid St. Malo Commercial Court. Anoto anser att
den talan som väckts av APOLOGIC om påstådda brott mot handelsavtal helt saknar grund, och att
domstolen dessutom saknar både personlig och saklig jurisdiktion över Anoto. Anotos advokater har drivit
ärendet vidare för avvisande av det, och hävdar att ärendet bör hänskjutas till Stockholms handelskammares
skiljedomsinstitut. St. Malo Commercial Court förväntades fatta sitt beslut den 27 juni, men har senarelagt
domstolsförhandlingen till den 1 augusti.
●

●

●

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av revisorerna.

Anoto Group AB offentliggör den information som lämnas här enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning, och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.45 den 1 augusti 2017.

KALENDER FÖR 2017
Q3 rapport - 7 december 2017
Gå till www.anoto.com/investors för aktuell information.
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Vänligen kontakta:
Joonhee Won, VD
Email: ir@anoto.com
Anoto Group AB (publ.) org.nr.556532-3929
Mobilvägen 10
SE-223 62 Lund, Sverige
Tele: +46 46 540 12 00
www.anoto.com
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1

I mars 2017 utfärdade Anoto aktier i samband med det pågående förvärvet av XMS Penvision AB och har justerat aktieöverskottet och överskottsreserven så att de återspeglar antalet aktier som
utfärdats och priset som betalats för förvärvade aktier
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