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Agenda 

• Micronic Mydata – för produktion av elektronik 
• Verksamhetsåret 2012 
• Micronic Mydatas erbjudande 
• Summering 
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Micronic Mydata verkar i en växande industri 

Källa: Prismark, mars 2012 
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När konsumenter köper 

225 miljoner 
surfplattor 2015 
möjliggör vi tekniken. 



Micronic Mydata är med i flera steg i elektronikindustrins 
tillverkningskedja 
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Ytmonterings- 
utrustning 

Direktritare 

Maskritare 

Montering 

Elektroniska komponenter 

Material 

Elektronisk utrustning 



Stark marknadsnärvaro 
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Dotterbolag 
Försäljning och support 

 

 Affärsområde Tillämpning 

System 

Eftermarknad 

Ytmontering 

Mönsterritare 

Försäljning rullande 12 månader 

11 1 354 538 70 
anställda i … MSEK omsättning länder distributörer 



Engagerade medarbetare 

Medelantalet anställda 2012 var  
560 personer varav 346 i Sverige 
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Elektronikindustrins drivkrafter - vår strategi 
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• Ökande efterfrågan på elektronikprodukter 

• Kompakt och avancerad mobil elektronik 

• Kortare produktlivscykler 

• Kostnadseffektiv produktion 

• Nya användningsområden och användarbeteenden 

• Stärka befintlig verksamhet 

• Växa i omgivande marknader 



Verksamhetsåret 2012 

Ökad försäljning och förbättrad lönsamhet 
inom nuvarande produktområden 
 

 
 

Förändringar i organisationen 
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Tillväxt genom LDI försenas 
 



Ökad försäljning och förbättrad lönsamhet inom 
nuvarande produktområden 

• Eftermarknadsförsäljningen ökade med 12 procent  
med goda marginaler 

• Ytmontering tog marknadsandelar  
• En maskritare Prexision-8 för avancerade  

bildskärmstillämpningar levererades 
• LRS15-N lanserades som ersättningssystem  

till äldre maskritare 
• Minskad volatilitet 
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Tillväxt genom LDI försenas 

• Ett LDI-system fakturerades, vilket bekräftade systemets 
prestanda 

• Ett bredare införande av nästa generations avancerade 
substrat skjuts framåt i tiden 

• En omorganisation genomfördes för att anpassa  
företaget till ändrade marknadsförutsättningar 
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Förändringar i organisationen 

• Anpassningar till ändrad marknadssituation 
• Årliga kostnadsbesparingar på 60 MSEK 
• Kostnader av engångsnatur 128 MSEK 
• Byte av VD 

 

12 



Ny VD på Micronic Mydata 

 
• Tillträder 15 juli 
• Civilingenjör från Chalmers, 

maskinteknik 1981 
• Tidigare befattningar 

• Vice VD och COO Saab 
sedan 2008 

• VD Samhall Högland i 4 år 
• 25 år i ledande befattningar 

på Volvo Personvagnar, 
varav 5 år som VD i Asien 
samt 7 år i koncernledningen 

• Ledamot IVA, Ingenjörs-
vetenskapsakademien 
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2012 i siffror - resultaträkning 
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  2012    2012  2011 
   justerat*      
Försäljning  1 354   1 354 1 198 

Bruttovinst 638      612 488 
  
Utvecklingskostnader -254  -290  -289 
Försäljning och administration  -264  -291  -269   
Övriga intäkter och kostnader -13  -52 4 
Rörelseresultat  107   -21  -66  
 
 
  
* Justerat för kostnader av engångsnatur 128 MSEK  



2012 i siffror – marginalförbättringar  
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• Förbättrad bruttomarginal 45% (41%) 
• Kostnader av engångsnatur 128 MSEK 

• 90 MSEK nedskrivningar av tillgångar 
• 38 MSEK personalneddragningar och omorganisation 

• Förbättrad rörelsemarginal -2% (-5%) 
• Justerad rörelsemarginal* 8% (-5%) 

 

* Justerat för kostnader av engångsnatur 128 MSEK  



Kvartal 1 2013 

  Kvartal 1   Kvartal 1  Helår 
MSEK  2013   2012  2012* 
Försäljning 226 295 1 354 
Bruttovinst  95      142  638 
Utvecklingskostnader -48 -66 -254 
Försäljnings- och   
administrationskostnader  -52 -70 -264 
Övriga intäkter och kostnader -6 -4 -13 
Rörelseresultat -11 2 107 
  
• Full effekt av genomförda kostnadsbesparingar  
• Svag systemförsäljning  
• Valutaeffekter av stark krona  
• Minskade utvecklingskostnader och skifte från LDI till ytmontering  

 

*Justerat för kostnader av engångsnatur 128 MSEK 
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Starka underliggande affärer 



Micronic Mydatas marknadspositioner 

Bildskärmsmarknaden 

• Unik position som leverantör 
av maskritare för produktion  
av fotomasker till alla LCD 
bildskärmar större än 10 tum 
 

Halvledarmarknaden 

• Ledande leverantör av 
laserbaserade maskritare för 
produktion av fotomasker till 
avancerade halvledarchip samt 
av högkvalitativa fotomasker 
för elektronisk kapsling 

• Leverantör av direktritare som 
möjliggör för substratindustrin 
att fortsätta använda organiska 
material trots ökande 
prestandakrav 

 

Ytmonteringsmarknaden 
• Marknadsledande position 

som leverantör av utrustning 
inom segmentet för flexibel 
elektronikproduktion 

• 4 300 system installerade hos 
2 000 kunder 
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Eftermarknad 

Dinosaurie 
• Kompletta lösningar för flexibel elektronikproduktion 
• Klarar snabba omställningar - avgörande vid tillverkning av korta serier  
• Väl integrerade mjukvaror – ger hög automationsgrad 

• Bred bas av system utgör grunden 
för tillväxt inom eftermarknad 
 

• Erbjudandet omfattar service,  
tillbehör och kringutrustning 
 

• 12% tillväxt under 2012 
 

• Lansering av LRS15-N som  
ersättning för äldre maskritare för 
bildskärmar 
 

• Nya versioner av tillbehörs-
mjukvaror inom ytmontering 



 
Marknaden för 
ytmonteringsutrusning 
Pick & Place och  
Jet printing 



Vår teknologi gör 
pacemakers som hjälper 

3 miljoner 
hjärtan 

Källa: American Heart Association 

att hålla takten varje dag. 



Produktportföljens styrkor - ytmonteringsutrustning 
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Ytmonteringsutrustning 
• Kompletta lösningar för flexibel elektronikproduktion 
• Klarar snabba omställningar - avgörande vid tillverkning av korta serier  
• Väl integrerade mjukvaror – ger hög automationsgrad 

MY100e 

MY500 SMD Tower 
 



Ökade marknadsandelar för Micronic Mydata 

• Marknadsledande inom flexibel ytmontering  
• Försäljningen minskade 3%, i en världsmarknad som minskade 20% 
• MY100 svarade för 85% av systemförsäljningen 
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Marknaden för  
mönsterritare 
Maskritare och Direktritare 



Vår teknologi möjliggör  
elektroniken i   

1 miljard 
smarta telefoner som  
säljs 2015. 



Produktportföljens styrkor - mönsterritare 

Maskritare 
• Laserritare med världsledande 

bildkvalitet och upplösning för 
tillverkning av alla 
bildskärmsfotomasker 

• Snabba laserritare för kostnadseffektiv 
volymproduktion av halvledare 

 

Direktritare 
• Kombinerar industrins behov av att 

kunna rita små strukturer, 
mönsterpassa extremt noga mellan 
lagren och kopiera i hög hastighet  

• Löser tillverkarnas behov av 
kostnadseffektiv produktion av 
substrat   
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Prexision 

Sigma7700 

LDI 5sp 

  



Mobila bildskärmstillämpningar vinner 
marknadsandelar 

Mobiltelefoner och surfplattor 
växer signifikant 
• Ökade volymer 
 

Mobila bildskärmar blir mer 
komplexa 
• Ökande krav på produktions-

processen och fotomasker  
 

 

 

 
 27 Källa: DisplaySearch, 2012 

 



LDI 

 
• Avancerade substrat 

förväntas växa 3% årligen 
2012-2017 

 
• De tekniska kraven 

utvecklas i långsammare 
takt  
 

• Fortsatt svårt att förutse 
när efterfrågan kommer i 
större omfattning 

 
 

• Första systemet levererat  
och fakturerat 

 
• Systemets prestanda 

bekräftad 
 

• Order på en LDI 5s med 
leverans under Q1, 2014 

 
• Marknadsaktiviteter 

fortsätter 
   
• Lägre utvecklingstakt 

 

Marknaden Micronic Mydata LDI 5s 

Source: Prismark March 2012 



Finansiella mål – en översyn 
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• Rörelsemarginal överstigande  
15 procent 

• Soliditet överstigande  
60 procent 

Nuvarande finansiella mål Nuvarande utdelningspolicy 

• Vinstmedel återinvesteras  
för att möjliggöra fortsatt 
utvecklingsarbete och på  
så sätt skapa tillväxt 

Under 2013 kommer Micronic Mydata att se över de 
långsiktiga finansiella målen och kapitalstrukturen samt 
revidera utdelningspolicyn 



Värdeskapande för aktieägarna 
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• Ökad försäljning och förbättrad 
lönsamhet inom nuvarande produkt-
områden 

• Minskad volatilitet 
• Organisationen anpassad till 

marknadsförhållanden 
• På längre sikt - expansion mot nya 

produktområden och nya marknader 
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