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Vår teknologi möjliggör  

elektroniken i   

1 miljard 
smarta telefoner som  

säljs 2015. 



När konsumenter köper 

225 miljoner 
surfplattor 2015 möjlig- 

gör vi elektroniken. 



Vår teknologi gör 

pacemakers som hjälper 

3 miljoner 

hjärtan 

Källa: American Heart Association 

att hålla takten varje dag. 



Micronic Mydata är med i flera steg i elektronikindustrins 

tillverkningskedja 
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Ytmonterings- 

utrustning 

Direktritare 

Maskritare 

Montering 

Elektroniska komponenter 

Material 

Elektronisk utrustning 



Micronic Mydata verkar i en växande industri 

Källa: Prismark, mars 2012 

+7% 

•  Elektronikindustrin förväntas växa 5% 

årligen till 2016 

-9% 
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Engagerade medarbetare 

Medelantalet anställda 2011 var  

561 personer varav 356 i Sverige 
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 Produkt-
ledning Service & 

support 

Kvalitet 
Inköp 

Produktion & logistik 

Supportfunktioner 

Försäljning & marknad 

Utveckling 
EMEA Asien 

USA 



Stark marknadsnärvaro – växande eftermarknad 
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Dotterbolag 

Försäljning och support 

 

 Affärsområde Tillämpning 

System 

Eftermarknad 

Ytmontering 

Mönsterritare 

Försäljning rullande 12 månader 

• Frankrike 

• Japan 

• Kina 

• Nederländerna 

• Singapore 

Försäljning rullande 12 månader 

• Storbritannien 

• Sydkorea 

• Taiwan 

• Tyskland 

• USA 

Dotterbolag 



Verksamhetsåret 2011 

• Rekordår för ytmontering 

med stark orderingång 

och försäljning samt 

förbättrade marginaler 
 

• Lansering av MY100e 

med högre prestanda 

 

 

• Utvecklingen av LDI 

fortsatte, ytterligare ett 

system levererades till 

en andra samarbets-

partner för utvärdering 
 

• Marknadslansering av 

direktritaren LDI 5s 
 

• ISO 9001:2008 

certifiering 
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• Eftermarknadsförsälj-

ningen utvecklades 

positivt 
 

• Jordbävningen i Japan 

påverkade verksamheten 

inom affärsområde 

mönsterritare. Order på 

tre maskritare erhölls  
 

• Minskad volatilitet genom 

ökad eftermarknads-

försäljning med goda 

marginaler 

 



Året i siffror - resultaträkning 
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Finansiell information 

 

  2011  2010   
Försäljning  1 198  1 288   

Bruttovinst 488     633   
Bruttomarginal  41% 49%  

  
FoU kostnader -289 -318  
Försäljning och administration  -269 -239   

Övriga intäkter och kostnader 4 -4  
Rörelseresultat  -66  73   

Rörelseresultat justerat för                                                                         
netto aktiverade FoU-kostnader -28 144 
 
Soliditet  78% 77%    
  
  



Året i siffror – per affärsområde 

        
  Koncernen Mönsterritare Ytmontering 
 

Orderingång 1 214 423 791 
 

Försäljningsökning 2011 -7%      -41% +31%  
 
Bruttomarginal 2011 41% 37%     43% 
Bruttomarginal 2010 49% 56% 42% 
 

Rörelseresultat, MSEK -66 -198 139 
Rörelseresultat 2010, MSEK 73 22 57 

Rörelsemarginal 2011 -5% -50% 17% 
Rörelsemarginal 2010 6% 3% 9% 
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Finansiell information 

• Ytmontering 31% högre försäljning och förbättrat rörelseresultat med 82 MSEK  

• Försäljningen av mönsterritarsystem volatil 

• Rörelseresultatet för mönsterritare inkluderar LDI-kostnader med 174 MSEK  

• Rörelseresultatet för koncernen exklusive LDI-satsningar var 108 MSEK 



Resultaträkning Kv1 2012, MSEK 

 

  Kv1   Kv1  Rullande   Helår 
  2012   2011  12 månader  2011 

Försäljning 295 255 1,238 1,198 

Bruttomarginal 142     106 524  488 

Utvecklingsutgifter -61 -59 -253  -251 

Utvecklingsutgifter,    

netto aktivering  -5 -9 -34 -38 

Försäljnings- och   

administrationskostnader  -70 -54 -286 -269 

Övriga intäkter och kostnader -4 -4 4 4 

EBIT 2 -19 -45 -66 

  
 

Finansiell information 



Vår affärsidé 
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Micronic Mydata strävar efter att vara ett globalt 

högteknologiskt tillväxtföretag med uthållig 

lönsamhet genom att utnyttja den fulla potentialen av 

nuvarande och framtida produkterbjudanden baserade 

på företagets teknologi 



Strategi - värdeskapande för aktieägarna 
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• Genom att bedriva en växande och uthålligt 

lönsam verksamhet 

 

• På kort sikt genom fokus på befintliga 

produktområden och marknader 

 

• På längre sikt genom expansion mot nya 

produktområden och nya marknader 

Strategi 



Strategi - värdeskapande för kunder 
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• Genom att utveckla innovativa och 

kostnadseffektiva lösningar för produktion av 

nuvarande och framtida elektronikprodukter 

 

• Med affärsmässig och teknisk kunskap  

möter företaget kundernas behov avseende  

• kortare ledtider till marknaden 

• lägre produktionskostnader 

• högre kvalitet 

Strategi 



Strategi - värdeskapande för medarbetare 
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• Genom att vara en arbetsplats som 

kännetecknas av innovation avseende såväl 

affärer som teknik 

 

• Företaget kan med unika spjutspetsteknologier 

på globala marknader attrahera skickliga 

medarbetare 

 

• Globala värderingar och goda villkor bidrar 

till skapa en attraktiv och intressant  

arbetsplats 

Strategi 
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Starka underliggande affärer 

Ytmontering 

Mönsterritare 

Produkter - Marknader 



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 

Produkter - Marknader 



Produktportföljens styrkor - mönsterritare 

Maskritare 

• Laserritare med världsledande 

bildkvalitet och upplösning för 

tillverkning av alla 

bildskärmsfotomasker 

• Snabba laserritare för kostnadseffektiv 

volymproduktion av halvledare 

 

Direktritare 

• Kombinerar industrin 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 

Produkter - Marknader 



 

Marknaden för 

ytmonteringsutrusning 
Pick & place och  

Jet Printing 



Ökade marknadsandelar för Micronic Mydata 

• Marknadsledande inom flexibel ytmontering  

• Försäljningen ökade 31%, vilket var väsentligt högre än 

marknadstillväxten 

– Lyckad lansering av MY100e som erbjuder högre produktionskapacitet 
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Världsmarknaden  

ytmonteringsutrustning 2011 

3,2 miljarder USD 

Ytmontering – marknaden för ytmontering 



Tillbehörsförsäljning viktig del av affären 

• Tillbehör är viktiga för system- och 
eftermarknadsaffären 

• Två produktlanseringar breddade 
produktportföljen: 

– Effektiv hantering av alla slags komponenter på tejp 

– Möjliggör ny teknik för package-on-package 
tillämpningar 

 

 

 

23 Komponentmatare Agilis™ Flex  PoP – Package on Package 

Ytmontering – marknaden för ytmontering 



Stark försäljningsutveckling för MY500 

• Micronic Mydatas Jet Printing-

teknologi löser många av de 

utmaningar som elektronik-

industrin står inför idag: 

– att hantera snabba 

omställningar i produktion 

– att anpassa lodpastamängden per 

komponent för att säkerställa hög 

processkvalitet 

– att applicera lodpasta på 

avancerade kretskort 

• Stark efterfrågan på MY500 

under året 
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Ytmontering– marknaden för ytmontering 



Summering affärsområde ytmontering 
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Ytmontering 

 

• Kunderna efterfrågar flexibel utrustning med högre kapacitet som klarar att hantera ett 

större komponentomfång med ännu högre noggrannhet 

Effekter på Micronic Mydata 



  

Marknaden för mönsterritare 
Maskritare och Direktritare 



Mobila bildskärmstillämpningar vinner 

marknadsandelar 

• Mobiltelefoner, bärbara datorer 
och surfplattor växer signifikant 

• LCD-TV sjunkande försäljning 

 

• Mobila bildskärmar blir 
komplexare, vilket medför 
ökande krav på produktions-
processen och fotomasker  
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Källa: DisplaySearch, Sep-Okt 2011 

Mönsterritare – maskritare - bildskärmsmarknaden 

Bildskärmsförsäljning per tillämpning 
Andel % 
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Halvledarmarknaden kvar på rekordnivåer  

• Halvledarförsäljningen uppgick till 

ca 300 miljarder USD 2011 

• Tillväxten 2012 beräknas till  6,5%  

• Investeringar i utrustning uppgick 

till 58 miljarder USD 2011 

• Fotomaskernas komplexitet ökar 

när strukturerna krymper i storlek 

• Så många fotomasker som möjligt 

ritas med snabba laserritare på 

grund av elektronstråleritarnas 

långa rittider 

 

Källa: Prismark, Jan 2012 

Investeringar i halvledarutrustning 
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Mönsterritare – maskritare - halvledarmarknaden 
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LDI marknaden – drivkrafter och trender 
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Drivs primärt av 

prestanda 

Utmaningar vid 

tillverkning av 

substrat 

Drivs primärt av 

energiförbrukning 

och produkternas 

storlek 

Mönsterritare – direktritare  - marknaden för elektronisk kapsling 



• Utrustningsmarknaden för substrat-

tillverkning uppgår för närvarande till 

mellan 100 och 150 MUSD 

 

• Utvärdering av två LDI system 

fortsätter 

• Viktig systemprestanda demonstrera-

des i slutet 2011, nästa milstolpe är att 

visa att teknologin är redo för hög-

volymproduktion 

 

LDI summering 

Mönsterritare – direktritare  - marknaden för elektronisk kapsling 
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Summering affärsområde mönsterritare 

Mönsterritare  

• Bildskärmar: Kunderna efterfrågar system som erbjuder högre upplösning, bättre 

bildkvalitet och största möjliga tillgänglighet  

• Halvledare: Kunderna efterfrågar i viss utsträckning laserbaserade system för att snabbt 

kunna rita grövre mönster 

• Elektronisk kapsling: Micronic Mydata adresserar ny tillväxtmarknad med avstamp i 

erfarenheter från nuvarande kärnkompetenser 

Effekter på Micronic Mydata 
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Summering 

Micronic Mydata 
2011 

Värde för 

aktieägare 

• Lönsamhet för koncernen 
uppnåddes inte  

• Försäljning för ytmontering 
ökade 31% med en 
rörelsemariginal på 17% 

• LDI-projektet nådde kritiska 
milstolpar 

• Växande eftermarknads-
försäljning med ökad 
lönsamhet 

• Lyckad integration 

 

• Förvärvstrategin bekräftad  

• Lägre volatilitet   

• Växande eftermarknad är 
en solid grund för tillväxt 
och lönsamhet 

• LDI 5s-serien skapar  
möjligheter för tillväxt 


