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”The business partner of choice, 
enabling the future of electronics” 

Vår vision  
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Mycronic i korthet 

2 

 
 
 

 
 

 
 

Fler än 

1 050  
anställda i tio 

 länder 

 

Mer än 

40  
års erfarenhet  
av innovation 

 

Mycronic finns 
representerat i mer än  

50  
länder 

 

Mycronics 
innovationskraft visas 

genom mer än 

490   
patent 

 
Drygt 

12 000  
produktionssystem hos 
mer än 3 000 kunder 

Mer än 
 

98% 
av koncernens 

nettoomsättning sker 
utanför Sverige 

 

Mycronic dotterbolag 
Mycronic representation 



2017 – ett nytt rekordår 
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Stark efterfrågan 

 

• Rekordhög orderingång och 
nettoomsättning 

• Omsättningstillväxt på 29%  
 

 
 

 
 
 

Strategiskt förvärv 
 
• Förvärv av Vi TECHNOLOGY stärker 

produkterbjudandet 

Nettoomsättning 3 001 MSEK  
Orderingång 3 567 MSEK  

 

Rörelseresultatet på rekordnivå 
 
• Rörelseresultat 848 MSEK(28%) 

• Underliggande rörelseresultat 955 MSEK  
(32%) 

 



• I februari etablerades affärsområde Assembly Solutions (AS). 

• Lansering av MYPro serien 

• MY700 i april och MY300 i maj. 

• Thomas Stetter började i juli som ny chef för AS. 

• Förvärvet av Vi TECHNOLOGY genomfördes i oktober. 

• I november lanserades MYSmart serien på Productronica. 

• Charlott Samuelsson blev tillförordnad chef affärsområde  
Pattern Generators i november, permanent i mars 2018. 

• I november fick vi Prosales pris ”B2B Commercial Excellence 
Company 2017”. 

• I november blev vi utsedda till ”Karriärföretag”. 

• Kompletteringsförvärv av aktier i Axxon upp till 80% i januari 
och Royotech upp till 100% i december. 

 

 

Några företagshändelser under 2017 
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Affärsområde Assembly Solutions (AS)  
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Ett brett produkterbjudande för effektiv elektroniktillverkning 

• Jet printing & dispensering   
• Utrustning för komponentplacering 
• System för komponentförvaring 
• Avancerade mjukvarulösningar 

• Utrustning för montering  
av kameramoduler 

• Inspektion av lodpastaapplicering (SPI) 
• Automatisk optisk inspektion 
   av kretskort (AOI) 
• Avancerad mjukvara (Sigma) 

• Brett produktutbud för 
dispensering och lackning 

Filmer/Mycronic acquires Vi TECHNOLOGY (3840×2160) EN v01.mp4


Productronica 2015: Fokus på ytmontering 
och jet printing 
 



Productronica 2017: Ett komplett erbjudande 
inom AS 
 



Kostnadseffektiv  
elektroniktillverkning 

Orderstyrd  
tillverkning 

Ökad komplexitet och 
miniatyrisering 

Ökade krav på  
tillförlitlighet 

Marknadstrender inom elektronikproduktion (AS) 
 



Affärsområde Pattern Generators (PG) 
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Oumbärliga för den globala bildskärmindustrin 

• FPS serien 

Display Multi-purpose Value Added Products 

• Prexision maskritare & mätsystem • Uppgraderingar och service 
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Marknadstrender inom bildskärmsindustrin 

Pattern Generators (PG) 

~160 PPI ~400 PPI ~60 PPI 

Förflyttning från LCD till AMOLED Större och större bildskärmar 

Högre och högre upplösning Bildskärmar i nya tillämpningar 



• Företagets största order någonsin 
under 2017 
• Totalt ordervärde 90-100 MUSD. 

• Första ordern på Prexision-800. 

 
 

 

• Mycronic deltog vid ceremonin 
”första spadtaget” för att bygga 
kunden Photronics nya fabrik i Kina. 
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2017 fick vi största ordern någonsin 



• Står för omkring 30% av omsättningen. 

• Bidrar med stabilitet i intjäning och lönsamhet. 

• Vi har arbetat aktivt med att utveckla eftermarknadsaffären de 
senaste åren. 

• Över 90 procent av Mycronics kunder inom PG har tecknat 
serviceavtal. 

• Som en produkt har vi MYCare eftermarknadserbjudande 

• Har som mål att skapa närhet till kunden. 

• Har börjat rullas ut i förvärvade bolag. 

• Pågående digitalisering av eftermarknadsaffären. 

Eftermarknadsaffären viktig för 
koncernen 
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• Mycronics integrerade hållbarhetsarbete adresserar fyra 
strategiskt viktiga områden: 
• Ansvarsfulla affärer 

• Minskad miljöpåverkan 

• Attraktiv arbetsgivare 

• Innovation 

 

• Kvalitets- och Miljömässa ägde rum i november. 

 

 

 

 

 

Ökat fokus på Hållbarhet 
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Stark finansiell utveckling 2013-2017 
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Exekvering av strategin 

Nettoomsättning 
997 MSEK  

Rörelsemarginal 

3% 

Börsvärde 

1 214 MSEK  

2013 

Nettoomsättning 
3 001 MSEK 

Rörelsemarginal * 
28% 

Börsvärde 

8 323 MSEK 

2017 

Omsättningsmål Långsiktigt mål
**
 4-7 år 

5 000 MSEK 
Utsikter 2018 
3 500 MSEK 

* Underliggande rörelsemarginal 32% 

** Etablerat i februari 2017 

eba_agm2017.mp4


Nya finansiella mål i februari 2017 
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5 miljarder 

Nettoomsättningen inklusive 
förvärv ska uppgå till 5 
miljarder kronor i slutet av 
perioden för Mycronics 
affärsplan, 4 till 7 år. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TILLVÄXT 
 

 

>15 % 

Rörelsemarginalen ska 
överstiga 15 procent under en 
konjunkturcykel. 
 

 
 
 

 

LÖNSAMHET 
 

 

< 3gånger 

Skuldsättningsgraden ska 
understiga 3 gånger 
genomsnittligt EBITDA. Snittet 
räknas över tre år. 
 

 
 
 
 
 
 
 

KAPITALSTRUKTUR 



• Tillväxt under första kvartalet 

• Nettoomsättningen ökade med 11% till 750 MSEK. 

• Rörelseresultat ökade till 196 MSEK (26% rörelsemarginal). 

• Underliggande rörelseresultat ökade till 216 MSEK (29% underliggande 
rörelsemarginal). 

• Orderstock 1 868 MSEK. 

• Assembly Solutions 

• Lansering av SMD Tower 8000 i februari. 

• Multipelorder i ett nytt marknadssegment i februari. 

• Pattern Generators 

• Lansering av FPS8100 inom multi-purpose segmentet i april. 

• Order på ett ersättningssystem inom Pattern Generators i april.  

Mycronic hittills under 2018 
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• 2017 ett nytt rekordår. 

• Orderingång: 3 567 MSEK (+45%). 

• Nettoomsättning: 3 001 MSEK (+29%). 

• Rörelseresultat: 848 MSEK (+23%). 

• Vinst per aktie: 6,40 kr (+19%). 

 

• Antalet aktieägare ökade med drygt 2 600 till 18 751. 

 

• Avkastning till aktieägarna: 

• Föreslagen utdelning i enlighet med utdelningspolicy 

 

Värdeskapande för våra aktieägare 
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