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Bolagsstämma och datum för ekonomisk information
Smarteqs ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen den  april  klockan
. i företagets lokaler i Enebyberg, Täbyvägen . Aktieägare som önskar
delta i bolagsstämman ska dels vara införda i den av   förda aktieboken
senast tio dagar före stämman, dels anmäla sig samt eventuellt antal biträden 
hos bolaget senast den  april klockan ., under adress: Smarteq AB, 
Box ,   Enebyberg, per fax till -   eller per e-mail till
hans.ljung@smarteq.se. Vid anmälan bör namn, person-/organisationsnummer,
adress och telefonnummer uppges. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina
aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att
delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före
den  april  då sådan registrering ska vara verkställd hos .
Kvartalsrapport för :a kvartalet   april 
Kvartalsrapport för :a kvartalet   augusti 
Kvartalsrapport för :e kvartalet   oktober 
Bokslutskommuniké för   februari 



1

Smarteqs affärsidé är att utveckla accessprodukter
och system för trådlös kommunikation till och från
fordon. Verksamheten är fokuserad på utveckling 
och försäljning av produkter för eftermarknaden 
och -marknaden med särskild fokus på direkt-
leveranser till fordonstillverkare. 

Företaget verkar på en marknad med långsiktig
tillväxt och mycket talar för att Smarteqs marknad
fortsätter att vara expansiv under överskådlig fram-
tid. Marknaden för Smarteqs produkter drivs av en
kombination av den snabba utvecklingen inom mobil-
telefoni och fordonsindustrins behov av teknik för att
möjliggöra alltmer avancerad kommunikation till och
från fordon.

Smarteq hade  anställda vid utgången av .
Företaget har valt att fokusera sina resurser kring ett
fåtal kompetensområden av strategisk betydelse som
produktutveckling, inköp samt försäljning. All
produktion och logistikhantering är outsourcad till
underleverantörer.

Smarteq har delat upp sin marknad i två affärs-
segment – -marknaden och eftermarknaden 
– där företaget marknadsför och säljer sina produk-
ter. Denna uppdelning är kunddriven och gjord med
tanke på att olika kundgrupper har olika krav både
vad gäller affärsrelationer och produktutveckling. En
huvudstrategi är att öka -marknadens andel av de
totala intäkterna.

Kunderna utgörs av fordonstillverkare och
mobiltelefontillverkare på -marknaden och tele-
komdistributörer och mobiltelefonioperatörer på
eftermarknaden.

Smarteq utvecklar produkter inom två huvud-
områden: Handsfree och Antennsystem. Företaget är
idag tekniskt världsledande på fordonsantenner för
mobiltelefoni med en uppskattad marknadsandel på
cirka  procent. Inom produktområdet Handsfree är
Smarteq en av Europas ledande aktörer. 

Smarteqs vision är att på sikt bli ledande på
accessprodukter och system för trådlös kommunika-
tion till och från fordon.

Året i korthet
Under året har bolaget – genom ny- och kvittnings-
emissioner – tillförts  mkr i eget kapital efter
emissionskostnader. I detta sammanhang har bolagets
samtliga -aktier omstämplats till -aktier. Vidare 
har utgivandet av konvertibla skuldebrev tillfört 
, mkr.

Koncernen har omstrukturerat verksamheten 
för att bättre motsvara marknadsförutsättningarna. 
I årsresultatet har engångskostnader på , mkr
tagits med anledning av omstruktureringen. Åtgärds-
programmet omfattade följande huvudpunkter:
• Ny ledningsfunktion inklusive ny 

• Stängning av försäljningsbolagen i USA och 
Tyskland

• Kraftfullt kostnadsnedskärningsprogram
• Översyn av produktprogrammet
• Förbättrad produktlönsamhet
• Förstärkning av inköps- och logistikorganisationen
• Förstärkning av försäljningsorganisationen

Nettoomsättningen minskade med  procent till
, (,) mkr under  jämfört med .
Minskningen är främst hänförlig till sortiment-
sanering.

Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt
blev -, (-,) mkr inklusive kostnader av
engångskaraktär på , (,) mkr. Av årets förlust
härrör sig , mkr från första halvåret medan 
, mkr avser andra halvåret. Sista kvartalet gav 
en vinst på , mkr.

Smarteq på 1 minut
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Nyckeltal

-- -- -- --

Försäljningstillväxt -% % % %
Omsättning . . . .

Rörelseresultat -. -. -. -.

Resultat efter finansiella poster -. -. -. -.

Jämförelsestörande poster -. – -. –
Justerat eget kapital . . . .

Soliditet % % % %
Rörelsemarginal* -% -% -% -%
Skuldsättningsgrad % % % %
Balanslikviditet % % % %
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital neg neg neg neg
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital neg neg neg neg
Andel riskbärande kapital % % % %
Genomsnittligt antal anställda    

Omsättning per anställd, tkr . . . .

Resultat per aktie, kr -, -, -, -,

Resultat per aktie, kr* -, -, -, -,

Genomsnittligt antal aktier** .. .. .. ..

*  Exklusive jämförelsestörande poster.
** Genomsnittligt antal aktier justerat med split : som genomfördes under maj .

Jämförelsestörande poster
Poster som inte tillhör den löpande verksamheten.

Justerat eget kapital
Eget kapital plus obeskattade reserver minus latent
skatt.

Soliditet
Summan av justerat eget kapital i procent av
balansomslutningen.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster
dividerat med nettoomsättningen.

Skuldsättningsgrad
Summa räntebärande avsättningar och skulder
dividerat med summan av justerat eget kapital.

Balanslikviditet
Omsättningstillgångar dividerat med summan av
kortfristiga avsättningar och skulder.

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av
genomsnittligt sysselsatt kapital.

Genomsnittligt sysselsatt kapital
Summa tillgångar minskat med icke räntebärande
avsättningar och skulder, baserat på beloppen vid årets
början och årets slut.

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital
Årets resultat i procent av genomsnittligt justerat eget
kapital.

Genomsnittligt eget kapital
Summa eget kapital, baserat på beloppen vid årets 
början och årets slut.

Andel riskbärande kapital
Justerat eget kapital plus latent skatteskuld i procent 
av balansomslutningen.

Genomsnittligt antal anställda
Totalen av antal anställda per månad dividerat med tolv.

Omsättning per anställd, kr
Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda.

Resultat per aktie, kr
Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier
Vägt genomsnitt efter antal aktier vid varje månads
utgång.
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2002 – ett omvälvande år
Som jag skrev i vårt emissionsprospekt i höstas var
min första kontakt med Smarteq omtumlande.
Bolaget hade uppenbara brister på många punkter.
Order togs till för låga priser och inköp och logistik
fungerade otillfredsställande med följd att bolaget fick
ta stora extrakostnader för att klara leveranser till
kunderna. Utöver dessa brister kunde vi även konsta-
tera att det förelåg behov av att avsevärt minska
kostnadskostymen.

Våra analyser under våren ledde till att vi under
försommaren initierade ett stort åtgärdsprogram
innefattande uppsägning av personal, strukturering
och koncentration av produktprogrammet, förstärk-
ning av säljfunktionen samt inköps- och logistikorga-
nisationen. Vidare omprövade vi våra strategier och
utvecklingsmöjligheter. Efter flera externa kontakter
kunde jag konstatera att våra produkter är av högsta
tekniska nivå och av hög kvalitet. Vidare har Smarteq
ett gott renommé som teknisk utvecklingspartner. 
Vi beslöt därför att fokusera verksamheten mot -
marknaden och då främst bilindustrin.

Arbetet med omstruktureringen är nu framgångs-
rikt genomfört. Jag beklagar att flera duktiga med-
arbetare var tvungna att lämna företaget. Samtidigt
är jag imponerad över den lojalitet som personalen
uppvisade under denna svåra process. Vidare har min
övertygelse stärkts att åtgärdsprogrammet var rätt då
jag ser den framtidstro som nuvarande organisation
uppvisar.

Vårt halvårsbokslut uppvisade en stor förlust 
(- mkr). För att anpassa verksamheten till vår nya
strategi och affärsinriktning gjorde vi stora reserve-
ringar för omstruktureringskostnader och en genom-
gripande granskning av våra tillgångar ledde till
utrangeringar och nedskrivningar av immateriella
tillgångar, lager samt utrustningar. 

Vårt årsresultat – en förlust på  mkr – gör 
att resultatet för det fjärde kvartalet, en vinst på 
, mkr, knappast kan ses som en framgång. Ändå
är detta något av en milstolpe i företagets historia då
det är det första hela kvartal som uppvisat ett posi-
tivt resultat. Vidare visar resultatutvecklingen under

VD-ord

andra halvåret –  en successivt minskande operativ
förlust på  mkr exklusive emissionskostnader – att
Smarteq vidtagit rätt åtgärder.

Marknader och Produkter
Vår satsning på bilindustrin som ett prioriterat seg-
ment har visat sig framgångsrik. Vi har bland annat
tecknat ett avtal med Volvo Cars som innebär att vi
godkänts som leverantör av originaltillbehör. Detta
ledde vidare till att Land Rover, som även de ingår 
i Fordgruppen, nyligen tecknade avtal om leverans 
av liknande handsfree-utrustning. Vår totala ökning
inom detta segment är  procent och vi har en
omfattande kundlista inom bilindustrin. Den innefat-
tar bl a Bentely, Nissan, Volkswagen, Renault,
SAAB, Scania och såväl Volvo Cars som Volvo
Trucks.

På eftermarknaden har vi kraftigt förstärkta sälj-
resurser och vi säljer till ett -tal länder. I dessa
länder säljer vi både genom distributörer och opera-
törer för att nå ut till slutanvändarna. På grund av
en allmän lågkonjunktur och ett instabilt politiskt
läge känner vi för närvarande av en minskad efter-
frågan på vissa geografiska marknader.

Under året omorganiserades vår utvecklings-
avdelning i syfte att få en mer effektiv och fokuserad
verksamhet. Detta mål är uppnått och vi är nu i full
färd att utveckla en ny generation produkter vilka
väl uppfyller de hårdare krav på teknik och ekonomi
som marknaden kräver.

Styrkt av vår resultatförbättring under hösten
samt våra framgångar inom bilindustrin känner jag
att vi står väl rustade inför en kommande marknads-
uppgång.

Enebyberg i mars 

Cyril Malm, VD
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Smarteq utvecklar och säljer accessprodukter och
system för kommunikation till och från fordon.
Marknaden för produkterna uppstod successivt under
-talet i och med att mobiltelefoni fick en bredare
spridning. Det finns inga säkra uppgifter över hur
stor marknaden är. Däremot går det att identifiera
ett antal drivkrafter som gör att det är rimligt att
anta att marknaden kommer att fortsätta att växa.

Exempel på drivkrafter i marknaden
• Snabb utveckling av mobiltelefonin
• Intresse från fordonstillverkare att erbjuda 

ytterligare tillvalsmöjligheter vid köp av 
nya fordon

• Ökad svårighet att ta emot och sända signaler 
från fordon

• Högre krav på att uppkopplingen inte bryts vid
datakommunikation

• Lagstiftning på trafiksäkerhetsområdet
• Ökad oro för strålning
• Intresse från mobiltelefonioperatörer att sälja 

produkter till förmånliga priser
• Ökat antal telematiktjänster

Den snabba utvecklingen inom mobiltelefoni skapar
förutsättningar för fordonsindustrin att bygga in
alltmer avancerade system för kommunikation.
Fordonstillverkarna har i grunden ett kommersiellt
intresse att erbjuda fler tillvalsmöjligheter i samband
med nyförsäljning. Hittills har främst dyrare bil-
modeller utrustats. I takt med att tekniken utvecklas
och kostnaden minskar, kommer antalet bilmodeller
där system byggs in att öka.

Det finns ett antal tekniska argument som talar
för att mobiltelefonens inbyggda antenn inte räcker
till utan att kommunikationen bör ske genom en
antenn på fordonet. Ett sådant är att metallinnehållet
i bilarnas vindrutor ökar, vilket försämrar mottag-
ningen i fordonet. Ett annat är att nya standards 
på mobiltelefoni sker på högre frekvens, vilket
kräver bättre antenner. När datorkommunikation 
från fordon blir vanligare kommer behovet att upp-
kopplingen inte bryts att bli viktigare. Till skillnad
från röstkommunikation riskerar ett avbrott i dator-
kommunikationen att leda till att all information som
sänts försvinner.

Marknaden för Smarteqs produkter drivs även av
lagstiftning på trafiksäkerhetsområdet. I Europa har
drygt  länder infört förbud mot användande av

mobiltelefon utan fast handsfreeutrustning i samband
med bilkörning. Under  nådde denna trend
även USA där delstaten New York blev först med
att införa ett förbud. Det här har ökat efterfrågan 
på handsfreeutrustning och antennsystem på dessa
marknader.

Dessutom pågår idag en debatt kring strålningen
från mobiltelefoner och eventuella skadeverkningar
som följd av detta. Med handsfree och extern 
antenn i bilen löses detta potentiella problem genom
att strålningen leds ut ur bilen vilket eliminerar
skaderisken.

En annan drivkraft är de stora mobiltelefoni-
operatörernas ökade intresse för framförallt hands-
freeprodukter men även antenner. Operatörerna
räknar med att deras kunder ska telefonera mer om
de har fast handsfreeutrustning i bilen och ordentlig
antenn så att de kan sköta sin datakommunikation
från bilen. Därför erbjuder ofta operatörerna paket
med specialutvecklad handsfreeutrustning och/eller
fordonsantenner till förmånliga priser till sina
kunder.

Telematik, eller system för positionering och
kommunikation till och från fordon, är en marknad
som kommer. Tekniken, produkterna och en del
tjänster har tagits fram, men marknaden är fortfaran-
de mycket liten. Erfarenheterna från telematik bidrar
även i samarbetsprojekt på antennsidan t.ex. backup-
antenner till Autoliv.

Smarteq gynnas av ovanstående trender i markna-
den. Bolaget är en av de största leverantörerna i
världen av antennsystem och accessprodukter t.ex.
handsfree och torde ha en unik bredd av att kunna
leverera systemlösningar innefattande antenner,
handsfree och nödvändiga kablage. Det i kombination
med en förstklassig teknisk kompetens inom om-
rådet, gör att Smarteq är en av de aktörer som är
bra positionerad att bli en av de viktigaste -
leverantörerna till fordonsindustrin. Att så är fallet
underbyggs av att ett flertal bolag som VW, Bentley,
Volvo, Saab, Renault, Nissan och Scania redan är
kunder till Smarteq. Konkurrenssituationen blir också
annorlunda i och med att kraven för att bli direkt-
leverantör till fordonsindustrin är mycket höga och
många av de konkurrenter som säljer främst låg-
prisprodukter kommer att ha svårt att etablera sig på
den marknaden.

Drivkrafter i marknaden
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Smarteq är ett svenskt bolag som bildades  och
som fokuserar på att utveckla och sälja produkter för
kommunikation till och från fordon. Genom förvär-
ven av Carant AB, Allgons -verksamhet och
TransIT har bolaget sammantaget fått lång erfarenhet
och hög kompetens inom området kommunikations-
lösningar i fordonsmiljö.

Smarteqs affärsidé är följande:
”Smarteq utvecklar accessprodukter och system för
trådlös kommunikation till och från fordon. Verk-
samheten är fokuserad på utveckling och försäljning
av produkter för eftermarknaden och -markna-
den med särskild fokus på direktleveranser till for-
donstillverkare”.

Företaget är redan idag ledande på delar av detta
område, nämligen fordonsantenner för mobiltelefoni
där bolaget har lång erfarenhet och gedigen kompe-
tens. Smarteqs finansiella mål är att fokusera på
lönsamhet och tillväxten skall ske under ordnade
former.

Strategier
För att nå de uppställda målen arbetar Smarteq
aktivt med att utveckla verksamheten enligt följande
strategier.
• Att fokusera på -marknaden för att förskjuta

tyngdpunkten till detta växande segment,
speciellt genom direktleveranser till fordons-
tillverkarna.

• Att kontinuerligt stärka Smarteqs tekniska
kompetens för att kontinuerligt genomföra
produktutveckling

• Att prioritera ett mindre antal större kunder på
eftermarknaden såsom mobiltelefonioperatörer
och större distributörer

För att bli en ledande aktör både gentemot -
marknaden och eftermarknaden måste Smarteqs
produkter kännetecknas av högt teknikinnehåll, 
hög användarvänlighet och hög kvalitet. Företaget

prioriterar produktutveckling, teknisk kompetens
samt hög leveransprecision och kvalitet, vilket gör 
att bolaget kan vara en ledande -leverantör.

Smarteq har idag upparbetade säljkanaler för
eftermarknaden i ett -tal länder. Smarteq har valt
att avveckla sina dotterbolag i USA och Tyskland. I
fortsättningen kommer Smarteq att ha direktkontakt
med en agent i USA vid försäljning till de större
amerikanska kunderna. Kundkontakterna med den
tyska marknaden kommer att ske genom det svenska
moderbolaget. Smarteq har även under augusti 
tecknat ett avtal med en distributör som kommer att
marknadsföra och distribuera bolagets produkter i
Storbritannien.

Smarteq inriktar sin försäljning på affärssegmentet
-marknaden samt att på eftermarknaden fokusera
på färre men större kunder främst bland mobiltelefo-
nioperatörer.

På -marknaden fungerar Smarteq som en
utvecklingspartner till tillverkare inom fordonsin-
dustrin. Strategin går ut på att en allt större andel av
Smarteqs intäkter skall komma från -samarbeten.
Cirka  procent av Smarteqs intäkter  härstam-
made från -kunder. För hela  uppgick -
försäljningen till  procent av omsättningen.

På eftermarknaden fokuserar Smarteq på ett antal
större kunder på de största marknaderna med stor
potential. Strategin går ut på att Smarteq arbetar
med ett fåtal stora distributörer och mobiloperatörer
som säljer Smarteqs produkter direkt till konsumen-
terna.

Affärsidé, mål och strategier
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Organisation

Smarteqs nya organisation som införts från och med
 juli  är en traditionell och beprövad organi-
sationsmodell som är byggd runt Smarteqs kärnverk-
samhet d.v.s. produktlinjerna handsfree och antenner.
Varje produktlinje leds av en produktchef som har
ansvar och resurser för produktutveckling, marknads-
anpassning, prissättning och styrning av verksamheten,
således fullt lönsamhetsansvar för produktområdet.

Som support till produktorganisationen har en
professionell inköps- och logistikorganisation skapats
som ansvarar för avtal och kontakter med lego-
leverantörer samt hemtagning och utleveranser av
produkterna.

Den kundbearbetande direkta försäljningsorga-
nisationen är kraftigt förstärkt och funktionen för-
säljningschef samordnas med  i en tjänst för att
markera vikten av att hela organisationen från 

och nedåt skall fokusera mot kundens behov i vid
mening.

Organisationen skall via marknads/försäljningsav-
delning känna av kundens och marknadens behov och
krav, identifiera produktutvecklingsbehov på ett tidigt
stadium och via ett produktråd som leds av  fatta
beslut om relevanta produktutvecklingsprojekt. Antalet
pågående produktutvecklingsprojekt skall vara relativt
få och ledas och styras av respektive produktchef.

All produktion görs utanför företaget hos ett
antal underleverantörer och styrs via avtal och prog-
nosinstrument som utarbetats och administreras av
företagets inköps- och logistikorganisation.

Smarteqs organisationsmodell ger hög känslighet
för marknadens ständigt förändrade krav och behov.
De fasta kostnaderna kan hållas låga och kapitalbind-
ningen blir lägre än med egen produktionsorganisa-
tion samtidigt som företaget kan utnyttja den profes-
sionalism som byggs upp hos ett antal specialiserade
underleverantörsföretag. Trappstegseffekterna vid
snabbt förändrade volymer blir också små. Efter den
genomförda personalreduktionen har Smarteq 
egna anställda varav  är direkt eller indirekt verk-
samma med produktutveckling.

Produktutveckling
Smarteqs styrka är att företagets produkter ligger i
teknikens framkant, att de håller hög kvalitet och att
de är användarvänliga. Företaget kommer fortsätt-
ningsvis att satsa på produktutveckling med prioritet
på projekt som ligger i närtid. 

Smarteq är ett av de ledande företagen i världen
inom sitt verksamhetsområde. Få leverantörer, om
någon, torde ha den samlade tekniska kompetens om
antennsystem, handsfree och kablage som Smarteq
har.

Produktutvecklingen sker primärt inom produkt-
områdena handsfree och antennsystem. På längre 
sikt kan det bli aktuellt att ta upp nya projekt inom
telematik. Utvecklingsarbetet inom samtliga områden
handlar om att hantera den senaste tekniken på
området och det är därför nödvändigt med erfarna
tekniker med hög kompetens.

Produktutvecklingen sker dels i projektform 
på uppdrag av kunder inom fordonsindustrin, dels
genom att ständigt utveckla och förnya produkt-
sortimentet för eftermarknaden.
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Försäljning
Området försäljning har högsta prioritet efter om-
organisationen på Smarteq. Det är tre marknader
som bolaget fokuserar på:
• Eftermarknad, med återförsäljare och distributörer.

Smarteq har idag etablerade säljkanaler för efter-
marknaden i ett -tal länder och den andel av
intäkterna som kommer från exportmarknaden är
därför stor – cirka  procent . Här sker
kortsiktigt en mycket viktig del av försäljningsav-
delningens expansion. Dedikerade säljare kommer
att intensifiera bearbetningen dels via mekanisk
bearbetning och dels via personliga besök.

• Teleoperatörer. En kundkategori som Smarteq
haft i flera år. Kunderna är stora företag med
stort intresse av att öka trafiken i sina mobilnät.
Just nu har de ett svårt finansiellt läge men när
de kommer vidare kan detta bli en mycket viktig
marknad.

• -marknad. Den säljkanal som ansvarar för
-marknaden till framför allt fordonstillverkare
förstärks också. Dessa sedan länge upparbetade
kanaler hålls kontinuerligt informerade om bola-
gets utveckling. Smarteq som företag får dess-
utom ovärderlig information om vilka behov
denna marknad har nu och i framtiden.

Under  stod de tio största kunderna för 

procent av omsättningen och den enskilt största
kunden för  procent.
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Smarteq har delat in sin marknad i två affärssegment
– -marknaden och eftermarknaden – där före-
taget marknadsför och säljer sina produkter.

OEM-marknaden
 står för Original Equipment Manufacturer och
betyder att stora tillverkare lägger ut produktutveck-
ling och produktionen på en partner. Den färdiga
produkten säljs sedan under beställarens varumärke.

Smarteq är inriktat på -marknaden och där
särskilt mot fordonsindustrin. För Smarteq innebär
ett -samarbete att företaget blir en utvecklings-
partner till -kunden.

Smarteqs intäkter från -marknaden utgjorde
under  cirka  procent av de totala intäkterna,
vilket är en ökning från  då -marknaden
stod för  procent av intäkterna. Tillväxten inom
detta segment är större än på eftermarknaden,
projekten ger större volymer och relationerna är 
mer långsiktiga. -marknadens andel av Smarteqs
intäkter skall därför öka.

Fordonsindustrin
I takt med mobiltelefonins växande betydelse,
utvecklingen mot mobilt Internet och den allmänna
trenden mot ökad mobilitet i samhället ökar kraven
på och möjligheterna för fordonsindustrin. Fordons-
tillverkarna vill kunna erbjuda sina kunder fordon
som är förberedda för att kunna fungera som kom-
munikationscentraler. Det blir allt vanligare att bilar
levereras med färdiga kommunikationsmoduler för
t.ex. mobiltelefoni, positionering och navigering.

Kommunikation av det här slaget är dock inte
fordonstillverkarnas kärnkompetens utan de måste
söka utvecklingspartners. I denna trend kommer
Smarteq, som är specialiserat på utveckling av
accessprodukter och system för kommunikation till
och från fordon, naturligt in. Smarteq kan erbjuda
utveckling av hela accessystem för fordon och fast
handsfreeutrustning för mobiltelefoni.

Smarteq har lång erfarenhet att arbeta mot for-
donsindustrin. På antennsidan har Smarteq absolut
spetskompetens och har därför ett gott rykte.
Smarteq har dessutom ett kvalitetssystem som är
certifierat enligt   och  , varav den
senare är en förutsättning för att kunna bli partner
till en fordonstillverkare.

Smarteq har befintliga samarbetsrelationer med
fordonstillverkare. Exempel är Renault, Volkswagen,
Nissan, Volvo, SAAB, Bentley och Scania.

Mobiltelefontillverkare
För närvarande pågår inga samarbetsprojekt med
mobiltelefontillverkare. Det kan bli aktuellt i fram-
tiden att etablera nya samarbetsprojekt men i det
korta perspektivet prioriterar bolaget affärssegmentet
fordonsindustrin.

Affärssegment
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Eftermarknaden
På eftermarknaden arbetar Smarteq med telekom-
distributörer och mobiltelefonioperatörer som säljer
produkterna direkt till konsumentledet.

Strategin på eftermarknaden är att koncentrera
sig på att utveckla relationerna med ett fåtal stora
distributörer och operatörer.

Smarteqs intäkter från eftermarknaden utgjorde
under  cirka  procent av Smarteqs totala
omsättning, jämfört med  procent .
Intäkterna från eftermarknaden ska fortsätta att 
öka i absoluta tal, även om den relativa andelen av
Smarteqs totala fakturering kommer att minska
framgent.

Mobiltelefonioperatörer
Konkurrensen mellan mobiloperatörerna har hårdnat
de senaste åren i takt med att marknaden avreglerats
och nya aktörer dykt upp på marknaden. Det är
därför viktigt för operatörerna att kunna erbjuda 
sina kunder produkter och tjänster vid sidan om den
ordinarie telefonitjänsten för att attrahera gamla och
nya kunder.

Smarteq fyller här en roll som partner för att
utveckla produkter som operatörerna kan sälja i
paket tillsammans med abonnemang till sina kunder.
Det här gäller framförallt produkter inom områdena
handsfree och antennsystem. Det kan till exempel
handla om att en operatör erbjuder sina kunder att
köpa en avancerad fordonsantenn i samband med 
att abonnemang tecknas.

Telekomdistributörer
På eftermarknaden arbetar Smarteq även med distri-
butörer av telekomutrustning som säljer Smarteqs
produktsortiment på viktiga marknader världen över.
Dessa samarbetspartners säljer antingen produkterna
direkt till konsumentledet i sina egna butikskedjor
eller till andra butikskedjor.
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Smarteq är fokuserat på utveckling av accessproduk-
ter och system för kommunikation till och från
fordon. Företaget utvecklar primärt produkter inom
områdena handsfree och antennsystem samt på längre
sikt telematik.

Samtliga produktområden är inriktade mot att
utveckla lösningar i fordonsmiljön och de komplette-
rar varandra på flera sätt. Det finns också synergi-
effekter mellan de olika produktområdena vid
produktutveckling.

Handsfree
Inom området Handsfree utvecklar Smarteq fast
handsfreeutrustning för mobiltelefoni för montering 
i fordon samt inbyggda handsfreesystem för fordons-
industrin. Produkterna utvecklas dels direkt för
eftermarknaden, dels i -samarbeten där Smarteq
utvecklar nya produkter åt fordonstillverkare eller
mobiltelefontillverkare.

Smarteq har lång erfarenhet och hög kompetens
inom handsfreeområdet och är en av de ledande
aktörerna i världen. Företagets produkter håller 
hög kvalitet och befinner sig i segmentet för hög
funktionalitet.

Produkterna inom området ökar säkerheten och
tryggheten samt ger nya möjligheter för användaren
av mobiltelefoni. Smarteq utvecklar ständigt sina
produkter och de befintliga produkterna är anpassade
till över  olika modeller av mobiltelefoner.
Företagets handsfreeprodukter finns idag inom två
familjer, Pro och Universal. Båda modellerna lämpar
sig väl som grund för produktutveckling i ett -
samarbete. Smarteq har även utvecklat bluetooth-
handsfree, som presenterades redan på Cebit-mässan
.

För den avancerade användaren har Smarteq
lanserat Pro-modellen. Produkten inkluderar en
mängd avancerade funktioner såsom radiomute,
röststyrning, extra headset, tändningsavkänning och
högtalarintegrering. Även datakommunikation finns
som tillval. 

Smarteq har även utvecklat handsfreeutrustning
med antennanslutning för mobiltelefoner med inte-
grerad antenn, vilket är en stark trend. Utrustningen
är tekniskt avancerad och innehåller Smarteqs paten-
terade antennteknologi för induktiv antennöverföring.
Detta är ett bra exempel på hur kompetens från
olika produktområden kan kombineras vid produkt-
utveckling – i det här fallet mellan handsfree och
antennsystem.

Smarteq har utvecklat en universal-handsfree som
går att anpassa till olika mobiltelefonmodeller. Det
gör att användaren bara behöver låta installera utrust-
ningen i bilen en gång. Därefter kan användaren själv
byta hållare vid byte av mobiltelefon. Lansering av
universal-handsfree har skett under första kvartalet
.

Produktområden
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Konkurrenter
På handsfreeområdet återfinns konkurrenterna dels
bland mobiltelefontillverkarna själva som Nokia och
Sony Ericsson, dels bland ett antal aktörer i främst
Europa och Asien som är specialiserade på handsfree-
produkter. De europeiska konkurrenterna är främst
inriktade på den tyska marknaden medan de asiatiska
konkurrenterna finns representerade på de stora
marknaderna.

På -marknaden har Smarteq främst ett par
europeiska konkurrenter. Marknaden är relativt out-
vecklad och under de närmaste åren förväntas bilden
klarna vilka som kommer att etablera sig som större
-leverantörer.

Antennsystem
Inom produktområdet Antennsystem utvecklar
Smarteq antenner för fordon och inbyggda antenn-
system gentemot fordonsindustrin. Smarteq har hög
kompetens och lång erfarenhet. Smarteq har en
ledande position på marknaden för fordonsantenner
inom mobiltelefoni och navigering/telematik.

Smarteq fokuserar dels på utveckling av kombina-
tionsantenner, som kan hantera mobiltelefoni, 

och andra kommunikationssystem, främst gentemot
eftermarknaden, dels på inbyggda multibandantenn-
system som bland annat hanterar mobiltelefoni och
 gentemot -marknaden.

Smarteqs produktportfölj som riktar sig mot
eftermarknaden består av antennsystem för mobil-
telefoni samt navigering, avsedda för montering på
fordon. Smarteq erbjuder en stor mängd antenner
konstruerade för alla nu gällande mobilstandards som

, , , , / ,
,   och för  olika radio och fre-
kvensband som t ex ,  och . I port-
följen finns även fordonsantenner för de kommande
systemen t.ex.  (). Smarteqs produkter är
positionerade i det översta kvalitetssegmentet.

Den mest intressanta utvecklingen på det här
området sker gentemot -marknaden. Fordons-
industrin blir mer och mer intresserad av att utrusta
sina modeller med inbyggda antennsystem som kan
hantera den alltmer komplicerade kommunikationen
till och från fordon. Här har Smarteq ett existerande
samarbete med flera fordonstillverkare, däribland
Volkswagen. Smarteq har som partner utvecklat
avancerade inbyggnadssystem som nu levereras till
Volkswagens nya modeller Phaeton och Touareg.

Konkurrenter
Inom produktområdet antennsystem på eftermarkna-
den möter Smarteq främst europeiska och ameri-
kanska konkurrenter. Inom inbyggnadsantennsystem
gentemot -marknaden har Smarteq främst tyska
och japanska konkurrenter.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Smarteq AB (publ) avger härmed årsredovisning
och koncernredovisning för verksamhetsåret --‒--.

Verksamheten
Smarteq är ett svenskt företag som utvecklar
accessprodukter och system för trådlös kommunika-
tion till och från fordon. Bolagets sortiment kan
indelas i de två produktområdena handsfree och
antennsystem.

Koncernen omfattar Smarteq AB (publ), 
TransIT AB, Smarteq Intressenter AB, Smarteq
Wireless AB, Smarteq GmbH och Smarteq USA Inc.

Smarteq Intressenter AB och TransIT AB bedriver
ingen verksamhet. Smarteq GmbH och Smarteq USA
Inc avvecklade sina verksamheter under  och är
vilande sedan årsskiftet  ⁄.

Viktiga händelser under år 2002
• Koncernen har omstrukturerat verksamheten för

att bättre motsvara marknadsförutsättningarna. 
Engångskostnader på , mkr har belastat årets
resultat.

• Samtliga -aktier har stämplats om till -aktier
• Bolaget har genom ny- och kvittningsemissioner

tillförts  mkr i eget kapital efter emissions-
kostnader.

• Vidare har bolaget utgivit konvertibla skuldebrev
till ett värde av , mkr.

• Nya stora order har erhållits från Volvo och
Nissan avseende handsfree-utrustningar.

Strukturförändringar
I syfte att åstadkomma lönsamhet gjordes en genom-
gripande översyn av verksamheten och sortimentet
under våren. Åtgärdsprogrammet – som verkställdes
under försommaren – omfattade följande huvud-
punkter:
• Ny ledningsfunktion inklusive ny 

• Stängning av försäljningabolagen i USA och 
Tyskland

• Kraftfullt kostnadsnedskärningsprogram
• Strukturering och koncentration av 

produktprogrammet
• Förbättring av produktlönsamheten
• Förstärkning av inköps- och logistikorganisationen
• Förstärkning av försäljningsorganisationen

Marknaden
Smarteq verkar på en marknad med en underlig-
gande långsiktig tillväxt. Marknaden för Smarteqs
produkter drivs av en kombination av den snabba
utvecklingen inom mobiltelefoni och fordons-
industrins behov av teknik för att möjliggöra allt 
mer avancerad kommunikation till och från fordon. 

Smarteq har delat in sin marknad i två affärs-
segment – -marknaden och eftermarknaden.
Denna uppdelning är kunddriven och gjord med
tanke på att olika kundgrupper har olika krav både
vad gäller affärsrelationer respektive produkt-
utveckling.

 står för Original Equipment Manufacturer
och betyder att stora tillverkare lägger ut produkt-
utvecklingen och kanske även produktionen på en
partner. Den färdiga produkten säljs sedan under
beställarens varumärke.

Smarteq är inriktat mot två kundgrupper inom
-marknaden – fordonsindustrin respektive mobil-
telefontillverkare.

Av Smarteqs intäkter under  kom  procent
från -marknaden. Tillväxten inom detta segment
är större än på eftermarknaden, projekten ger större
volymer och relationerna är mer långsiktiga. Smarteqs
ambition är därför att -marknadens andel av de
totala intäkterna ska öka.

På eftermarknaden arbetar Smarteq med stora
telekomdistributörer och mobiltelefonioperatörer som
säljer produkterna direkt till konsumentledet.
Strategin på eftermarknaden är att koncentrera sig på
att utveckla relationerna med ett fåtal stora distribu-
törer och operatörer på de stora marknaderna.
Smarteqs intäkter från eftermarknaden utgjorde 
 procent av omsättningen . Intäkterna från
eftermarknaden ska fortsätta att öka. Operatörernas
intresse att erbjuda sina abonnenter Smarteqs typ 
av utrustningar bottnar i att de förbättrar samtals-
kvaliteten och i förlängningen även samtalstiden,
vilket leder till ökade abonnemangsintäkter.
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Fakturering och resultat
Smarteqkoncernens fakturering uppgick under året
till , (,) mkr, vilket är en minskning med
 procent jämfört med . Minskningen är
främst hänförlig till sortimentssanering.

Resultatet efter skatt blev för helåret en förlust
på , (-,) mkr. Med anledning av den om-
strukturering av verksamheten som skett – vilken
beräknas medföra en kostnadsbesparing på  mkr
och en marginalförbättring på  mkr – har resul-
tatet belastats med kostnader av engångskaraktär på
sammantaget , (,) mkr. Av dessa engångskost-
nader har , () mkr redovisats som jämförelse-
störande poster. De jämförelsestörande posterna
innefattar nedskrivning av koncerngoodwill med 
 mkr, nedskrivning av vissa aktiverade utvecklings-
kostnader , mkr, avveckling av personal , mkr
samt andra lager-, material- och returkostnader på
, mkr. Övriga finansiella kostnader, , mkr,
avser ersättning för bryggfinansiering under
sommaren .

Smarteq fortsätter att investera mycket i pro-
duktutveckling och under verksamhetsåret utgjorde
denna kostnad , (,) mkr. Vidare har , mkr
under året tillgångsförts som balanserade utvecklings-
kostnader i balansräkningen.

Finansiell ställning
Smarteq AB (publ) har under  genomfört ett
flertal nyemissioner som tillförde bolaget totalt 
 mkr efter emissionskostnader.

Vidare har bolaget utgivet konvertibla skuldebrev
till ett sammanlagt värde av , mkr.

Vid en extra bolagsstämma i augusti beslöts 
om nedsättning av aktiekapitalet, för avsättning till
reservfond, med , mkr till , mkr genom att
aktiernas nominella värde minskades från  kr till 
 öre. Vidare omstämplades bolagets samtliga 
-aktier till -aktier.

Koncernens soliditet uppgick vid räkenskapsårets
utgång till  procent ().

Koncernens disponibla likvida medel uppgick vid
periodens utgång till , (,) mkr.

Investeringar
Årets totala investeringar uppgick till , (,) mkr
varav , (,) mkr avsåg balanserad av utvecklings-
kostnaden. 

Personal
Antal anställda per  december var  (). 

Moderbolaget
Moderbolaget har under året tillhandahållit tjänster
till dotterbolagen. Under året har aktier i dotter-
bolag nedskrivits med , mkr. Nedskrivning har
gjorts till beräknat avkastningsvärde.
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Styrelsearbetet under året
Smarteqs styrelse består av sju ledamöter valda av
bolagsstämman samt en suppleant. Nomineringen 
av styrelseledamöter inför Smarteqs stämma sker
genom kontakter mellan de större aktieägarna och
har samordnats av Recapital AB.

Styrelsens arbetsordning fastställer regler och
principer för styrelsearbetet, arbetsfördelningen
mellan styrelsen och den verkställande direktören
samt för den ekonomiska rapporteringen. Enligt
arbetsordningen ska styrelsen före årets början fast-
lägga sitt eget arbetsprogram med tidpunkter för
minst sex ordinarie sammanträden. Instruktionen för
verkställande direktören anger värdegränser inom
vilka verkställande direktören utan styrelsens hörande
kan besluta om investeringar. För att möjliggöra för
styrelsen att fortlöpande följa och kontrollera före-
tagets ekonomiska utveckling och ställning ska verk-
ställande direktören löpande förse styrelsen med
månadsrapporter.

Styrelsen har under  hållit  samman-
träden. I juli fattade styrelsen beslut om att kalla 
till en extra bolagsstämma den  augusti för beslut
om bl a nedsättning av aktiekapitalet samt ny- och
kvittningsemissioner. Vidare togs i juli beslut om
omstämpling av bolagets samtliga -aktier till -
aktier. I oktober beslutade styrelsen kalla till en
extra bolagsstämma den  oktober för beslut om
kvittningsemission samt emissionsbemyndigande till
styrelsen. Den  december beslutade styrelsen kalla
till extra bolagsstämma den  december för beslut
om emission av konvertibla skuldebrev.

Framtidsutsikter
Efter den genomgripande verksamhetsförändringen
som genomfördes under året har organisationen
successivt stabiliserats. Vidare har genomgången 
av sortiment och kunder inneburit en fokusering 
av verksamheten – inte minst inom vår produkt-
utveckling.

Vår successiva resultatförbättring under hösten
samt våra framgångar inom bilindustrin gör att vi
känner att vi står väl rustade inför en kommande
marknadsuppgång. En svag marknadsutveckling under
årets första månader, som förklaras av den minskade
aktivitet som Irak-krisen medför, kan innebära att
ytterligare åtgärder måste vidtas både för att för-
bättra likviditeten och för att anpassa kostnaderna 
så att en acceptabel lönsamhet kan nås.

Förslag till resultatdisposition 
Koncernens ansamlade förlust uppgår till -  tkr,
varav -  tkr utgörs av årets resultat. Någon
avsättning till bundet eget kapital är inte erforderlig.

Årets förlust i moderbolaget att behandlas av
bolagsstämman:

Årets förlust   

Kronor   

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
förlusten behandlas enligt följande:

Avräknas mot överkursfond   

Avräknas mot reservfond   

Överföres i ny räkning   

Kronor   

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning
i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balans-
räkningar, kassaflödesanalyser och noter.



15

Resultaträkning

Koncernen Moderbolaget

(Tkr) Not 2002 2001 2002 2001

Nettoomsättning 2,27 149 676 181 380 5 080 16 554

Kostnad för sålda varor -122 754 -141 467 -594 -1 195

Bruttoresultat 26 922 39 913 4 486 15 359

Försäljningskostnader -20 559 -22 789 -80 -2 465

Administrationskostnader -23 610 -35 387 -6 057 -12 630

Utvecklingskostnader -13 230 -17 095 -169 -9 577

Övriga rörelsekostnader -4 475 - - -

Jämförelsestörande poster 6 -30 786 - -28 493 -

Rörelseresultat 3,4,5,7,11 -65 738 -35 358 -30 313 -9 313

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 153 160 14 62

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -4 541 -4 166 -92 -27

Övriga finansiella kostnader -1 800 - -1 800 -

Nedskrivning av aktier i dotterbolag - - -37 306 -37 456

Resultat före skatt -71 926 -39 364 -69 497 -46 734

Skatt på årets resultat 10 71 62 - -

Årets förlust -71 855 -39 302 -69 497 -46 734

Resultat per aktie, kr (före och efter utspädning) -1,46 -2,76 - -

Resultat per aktie, kr* (före och efter utspädning) -0,83 -2,76 - -

*Exklusive jämförelsestörande poster
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Balansräkning

Koncernen                  Moderbolaget

(Tkr) Not 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31

T I L L G Å N G A R

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 12

Goodwill 14 000 17 947 - -

Balanserade utgifter för forskning och utveckling 3 773 8 494 - 1 660

Summa immateriella anläggningstillgångar 17 773 26 441 - 1 660

Materiella anläggningstillgångar 13

Byggnader och mark 18 081 19 162 - -

Maskiner och verktyg 6 711 9 288 736 1 488

Inventarier 4 317 6 258 109 193

Summa materiella anläggningstillgångar 29 109 34 708 845 1 681

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 15 - - 25 220 37 026

Andra långfristiga fordringar 14 470 470 - -

Summa finansiella anläggningstillgångar 470 470 25 220 37 026

Summa anläggningstillgångar 47 352 61 619 26 065 40 367

Omsättningstillgångar

Varulager m m 16

Färdiga varor och handelsvaror 14 910 22 690 - -

Förskott till leverantörer 3 430 790 790 790

Summa varulager m m 18 340 23 480 790 790

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 26 532 51 008 - -

Fordringar hos koncernföretag - - 7 061 25 631

Skattefordringar 774 95 146 -

Övriga kortfristiga fordringar 7 522 10 613 - -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 1 803 3 846 545 128

Summa kortfristiga fordringar 36 631 65 562 7 752 25 759

Kassa och bank 3 660 951 523 233

Summa kassa och bank 3 660 951 523 233

Summa omsättningstillgångar 58 631 89 993 9 065 26 782

S U M M A  T I L L G Å N G A R 105 983 151 612 35 130 67 149
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Koncernen                  Moderbolaget

(Tkr) Not 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31

E G E T  K A P I TA L  O C H  S K U L D E R

Eget kapital 18

Bundet eget kapital

Aktiekapital (117 860 737 aktier á nom 0,25 kr) 29 465 17 549 29 465 17 549

Emission under registrering (325 438 aktier á nom 0,25 kr) 160 - 160 -

Överkursfond 45 673 89 331 45 847 89 719

Reservfond 14 077 - 14 077 -

Summa bundet eget kapital 89 375 106 880 89 549 107 268

Ansamlad förlust

Ansamlad förlust -988 -8 195 - -

Årets resultat -71 855 -39 302 -69 497 -46 734

Summa ansamlad förlust -72 843 -47 497 -69 497 -46 734

Summa eget kapital 16 532 59 383 20 052 60 534

Avsättningar

Avsättningar för skatter 19 872 943 - -

Övriga avsättningar 20 235 249 - -

Summa avsättningar 1 107 1 192 - -

Långfristiga skulder 21,23

Checkräkningskredit 20 266 21 718 - -

Konvertibellån, räntebärande 22 5 995 - 5 995 -

Konvertibellån, ej räntebärande 22 1 800 - 1 800 -

Andra långfristiga skulder 9 275 8 208 - -

Summa långfristiga skulder 37 336 29 926 7 795 -

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 168 201 - -

Leverantörsskulder 26 701 42 148 1 906 142

Skatteskulder - - - 132

Skulder till kreditinstitut - 8 024 - -

Övriga kortfristiga skulder 5 993 2 608 4 954 3 713

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 18 146 8 130 423 2 628

Summa kortfristiga skulder 51 008 61 111 7 283 6 615

S U M M A  E G E T  K A P I TA L  O C H  S K U L D E R 105 983 151 612 35 130 67 149

Ställda säkerheter 25 38 500 38 500 - -

Företagsinteckningar - - 6 000 6 000

Ansvarsförbindelser 26 Inga Inga 1 000 1 000

Balansräkning fortsättning
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Kassaflödesanalys

Koncernen                  Moderbolaget

(Tkr) Not 2002 2001 2002 2001

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 28 -71 926 -39 364 -69 497 -46 734

Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar 8 754 - 1 570 -

Nedskrivning/utrangering av materiella anläggningstillgångar 2 602 - 35 -

Nedskrivning av aktier i dotterbolag - - 37 306 37 456

Avskrivningar 7 482 7 741 891 1 195

Övriga finansiella kostnader 1 800 - 1 800 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -51 288 -31 623 -27 895 -8 083

förändring av rörelsekapital

Förändring av varulager 5 140 7 306 - -

Förändring (netto) av fordringar/skulder mot koncernföretag - - -6 930 -29 934

Förändring av kortfristiga fordringar 29 476 -21 244 -16 1 241

Förändring av kortfristiga skulder -10 127 18 079 667 1 659

Kassaflöde från den löpande verksamheten -26 799 -27 482 -34 174 -35 117

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -2 098 -4 638 - -243

Investeringar i materiella tillgångar -2 473 -7 808 - -18

Förvärv av dotterbolag (justering av köpeskilling) - 500 - 500

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 571 -11 946 - 239

Finansieringsverksamheten

Nyemission 29 014 34 424 29 014 34 424

Konvertibellån 5 450 - 5 450 -

Förändring av övriga räntebärande skulder -385 2 574 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 34 079 36 998 34 464 34 424

Årets kassaflöde 2 709 -2 430 290 -454

Likvida medel vid årets början 951 3 381 233 687

Likvida medel vid årets slut 3 660 951 523 233
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Not 1    Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, Redovisningsrådets rekommendationer och
Akutgruppsuttalanden.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Ändrade redovisningsprinciper
Från och med den  januari  tillämpas följande rekommendationer från Redovisningsrådet: : Koncern-
redovisning,  Immateriella tillgångar,  Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar,  Ned-
skrivningar,  Verksamheter under avveckling,   Lånekostnader och  Upplysningar om närstående.
Tillämpning av dessa rekommendationer har inte haft någon väsentlig inverkan på bolagets resultat och ställning.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterbolag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än  procent av
rösterna.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid
förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. 
I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter
förvärvet.

Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet 
av bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill. Under året förvärvade bolag
inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet.

Dagskursmetoden tillämpas vid omräkning av bokslut för utländska dotterbolag. Detta innebär att de
utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultat-
räkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital.

Skattesituation
Koncernens samlade underskottsavdrag uppgår till , mkr, varav , mkr för moderbolaget. Något värde 
för underskottsavdragen har inte aktiverats i balansräkningen då lönsamheten historiskt sett varit svag.

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av ”först-in/först-ut”-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
det verkliga värdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering.

Fordringar och skulder
Fordringar upptas till det belopp som, efter individuell prövning, beräknas bli betalt. Fordringar och skulder i
utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr .

Utgifter för forskning och utveckling
Som regel kostnadsförs utgifter för forskning och utveckling allt eftersom de uppstår. Utgifter som avser klart
avgränsade projekt där produkten är avsedd för försäljning – och det är sannolikt att en kalkylerad intäkt
kommer att uppstå – balanseras.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av över den bedömda ekonomiska livslängden.

Inkråmsgoodwill och förvärvsgoodwill skrivs av över ‒ år. Förlängd avskrivningstid tillämpas endast för
strategiska förvärv. Avskrivning av balanserade utgifter för forskning och utveckling påbörjas när lansering av
produkten görs.

Noter
(Belopp i tkr där ej annat anges)

Not 1, fortsätter på nästa sida
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Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Goodwill ‒ år Balanserade utgifter för   år
Byggnad  år Maskiner ‒ år
Inventarier ‒ år

Lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har
använts.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar kontrolleras vid varje balansdag för att utröna om det finns
någon indikation på nedskrivningsbehov. Om sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som
det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger
det redovisade värdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats före
skatt som är tänkt att beakta marknadens bedömning av riskfri ränta och risk förknippad med den specifika
tillgången. För en tillgång som inte oberoende av andra tillgångar genererar något kassaflöde, beräknas 
återvinningsvärdet för den kassagenererade enhet som tillgången tillhör.

Avsättningar
En avsättning redovisas i enlighet med  Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar. Det
innebär att en avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett formellt eller informellt åtagande
som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera
åtagande som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Garantikostnader
Beräknade kostnader för produktgarantier belastar rörelsens kostnader i samband med att produkterna säljs.

Jämförelsestörande poster
I enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr  redovisas resultateffekten av särskilda händelser och
väsentliga transaktioner separat inom respektive resultatbegrepp.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medför in- eller utbetalningar.

Not 2 Nettoomsättningen fördelat per område

Koncernen Moderbolaget 

Område 2002 2001 2002 2001

Sverige 29 801 24 285 - -

EU 49 173 72 291 - -

Övriga Europa 5 256 17 595 - -

USA 14 603 33 318 - -

Övriga världen 50 843 33 891 - -

Fakturerade tjänster – dotterbolag - - 5 080 16 554

Summa 149 676 181 380 5 080 16 554

Not 1, fortsättning från föregående sida
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Not 3 Medelantal anställda

2002                             2001

Antal Varav Antal Varav
anställda kvinnor anställda kvinnor

Moderbolaget 6 1 28 7

Dotterföretag i Sverige 35 12 30 8

Dotterföretag i Tyskland 1 - 3 1

Dotterföretag i USA 1 - 1 -

Summa koncernen 43 13 62 16

Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2002                             2001 

Löner och Sociala Löner och Sociala
andra kostnader andra kostnader

ersättningar (varav ersättningar (varav 
pensions- pensions-

kostnader) kostnader)

Moderbolaget 2 215 1 301 13 223 6 223

(401)  (1 489)

Dotterbolag i Sverige 17 838 8 420 11 816 5 515

(2 028)  (1 317)

Dotterbolag i Tyskland 345 152 1 684 742

(53) (263)

Dotterbolag i USA 449 39 - -

(-) (-)

Koncernen totalt 20 847 9 912 26 723 12 480

(2 482) (3 069)

I årets lönekostnader ingår avgångsvederlag för under året uppsagd personal.
Av moderbolagets pensionskostnader avser  tkr ( tkr) styrelse och . Motsvarande belopp för

koncernen är  tkr ( tkr). 

Löner och andra ersättningar fördelade per land
och mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda:                         2002                             2001 

Styrelse och Övriga   Styrelse och Övriga 
VD (varav anställda  VD (varav anställda

tantiem o dyl) tantiem o dyl)

Moderbolaget i Sverige 897 1 318  856 12 367

Dotterföretag i Sverige - 17 838  - 11 816

Dotterbolag i Tyskland - 345 - 1 684 

Dotterbolag i USA - 449  - -

Koncernen totalt 897 19 950  856 25 867

Ledande befattningshavares anställningsvillkor
Avgångne  Jonas Svensson erhöll under perioden jan–sept  lön och andra förmåner på  tkr samt fri
bil. Cyril Malm – ny  fr o m april  – är kontrakterad kalenderårsvis till en månatlig kostnad på  tkr.
Styrelseordförande Lars Wahlqvist har – utöver ett styrelsearvode på  tkr – erhållit konsultersättning på
sammanlagt  tkr för arbete i samband med omstruktureringen och finansieringsförhandlingar.

Not 4, fortsätter på nästa sida
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Övriga ledande befattningshavare har i huvudsak pensionsvillkor enligt -planen samt uppsägningstider som
varierar mellan – månader.

Beslut om ersättning till ledande befattningshavare fastställs av  för godkännande av styrelsens
ordförande. Lönesättningen är individuell och baseras på ansvar, kompetens och prestationer. Den totala
ersättningen till ledande befattningshavare var   tkr. Ingen bonus har utgått.

Några aktiekursrelaterade incitamentsprogram föreligger ej per --. Optionsprogrammet löpte ut
under  och ingen teckning gjordes.

Not 5 Valutakursdifferenser som påverkat resultatet

Koncernen Moderbolaget

2002 2001 2002 2001

Valutakursdifferenser som påverkat rörelseresultatet -1 640 858 - -

Finansiella valutakursdifferenser - - - -

Summa -1 640 858 - -

Not 6 Jämförelsestörande poster

Koncernen Moderbolaget

2002 2001 2002 2001

Lager- och materialkostnader -16 529 - - -

Utrangering av tidigare aktiverade utvecklingskostnader -5 749 - -1 570 -

Avvecklingskostnader personal -5 503 - -889 -

Nedskrivning koncerngoodwill -2 024 - - -

Nedskrivning fordran på dotterbolag, Smarteq Wireless AB - - -26 034 -

Summa  -30 786 - -28 493 -

Not 7 Avskrivningar

Koncernen Moderbolaget

Avskrivningar ingår i följande funktioner med: 2002 2001 2002 2001

Kostnad för sålda varor -4 768 -4 314 -561 -1 195

Utvecklingskostnader -964 -1 142 -169 -

Försäljningskostnader -875 -1 142 -80 -

Administrationskostnader -875 -1 144 -80 -

Summa  -7 482 -7 742 -890 -1 195

Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2002 2001 2002 2001

Räntor 153 160 14 62

Summa 153 160 14 62

Not 4, fortsättning från föregående sida
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Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2002 2001 2002 2001

Räntor -4 541 -4 166 -92 -27

Summa -4 541 -4 166 -92 -27

Not 10 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

2002 2001 2002 2001

Uppskjuten skatt 71 62 - -

Summa 71 62 - -

Not 11 Ersättningar till revisorer

Koncernen Moderbolaget

2002 2001 2002 2001

KPMG

Revisionsuppdrag -717 -246 -305 -213

Övriga uppdrag -50 -30 -50 -30

Summa -767 -276 -355 -243

Not 12 Immateriella anläggningstillgångar

Moder-
Koncernen bolaget

Inkråms Balanserade Balanserade
Goodwill goodwill utv kostn Summa utv kostn

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 2 707 34 971 12 132 49 810 5 298 

Årets investeringar - - 2 098 2 098 -

Utgående anskaffningsvärde 2 707 34 971 14 230 51 908 5 298

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående nedskrivningar - -17 471 - -17 471 -

Årets nedskrivningar -2 024 - -6 730 -8 754 -1 571

Utgående nedskrivningar -2 024 -17 471 -6 730 -26 225 -1 571

Ackumulerade planenliga avskrivningar

Ingående avskrivningar -510 -1 750 -3 638 -5 898 -3 638 

Årets avskrivningar -173 -1 750 -89 -2 012 -89 

Utgående avskrivningar -683 -3 500 -3 727 -7 910 -3 727

PLANENLIGT RESTVÄRDE 2001-12-31 2 197 15 750 8 494 26 441 1 660 

PLANENLIGT RESTVÄRDE 2002-12-31 - 14 000 3 773 17 773 -
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Not 13 Materiella anläggningstillgångar

Koncernen                                       Moderbolaget

Byggnader Maskiner Inven- Maskiner Inven-
och mark och verktyg tarier Summa och verktyg tarier Summa

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 31 220 19 111 18 605 68 936 5 011 473 5 484

Årets omföring/korrigering - - -249 -249 - - -

Årets investeringar - 2 386 86 2 472 - - -

Årets utrangeringar - -8 359 -9 584 -17 943 -511 - -511

Utgående anskaffningsvärde 31 220 13 138 8 858 53 216 4 500 473 4 973

Ackumulerade planenliga avskrivningar

Ingående avskrivningar -12 057 -9 823 -12 347 -34 227 -3 523 -280 -3 803

Årets omföring/korrigering - - 249 249 - - -

Årets avskrivningar -1 082 -2 801 -1 587 -5 470 -718 -84 -802

Årets utrangeringar - 6 197 9 144 15 341 478 - 478

Utgående avskrivningar -13 139 -6 427 -4 541 -24 107 -3 763 -364 -4 127

PLANENLIGT RESTVÄRDE 2001-12-31 19 163 9 288 6 258 34 709 1 488 193 1 681

PLANENLIGT RESTVÄRDE 2002-12-31 18 081 6 711 4 317 29 109 737 109 846

Bokfört värde för fastigheten Bromsen , Täby, uppgick till   tkr. Taxeringsvärdet för fastigheten
uppgick till   ( ) tkr, varav mark   ( ) tkr.

Not 14 Andra långfristiga fordringar

Koncernen Moderbolaget

2002 2001 2002 2001

Andelar i bostadsrätt 200 200 - -

Deposition Tullverket 270 270 - -

Summa 470 470 - -

Not 15 Aktier och andelar

Moderbolagets direkta innehav av aktier och andelar i dotterbolag

(Tkr) Kapital- Bokfört
Org nr Säte andel Antal värde

Smarteq Wireless AB 556128-5437 Enebyberg 100% 40 000 25 000

Trans Informationsteknologi i Malmö AB 556552-8428 Malmö 100% 1 000 120

Smarteq Intressenter AB 556567-1889 Stockholm 100% 10 000 100

Summa 25 220

Kapital- Bokfört
Org nr Säte andel Antal värde

Övriga koncernbolag

Smarteq GmbH DE813079068 Freiburg 100% 1 -

Smarteq USA Inc. US651159745 Florida 100% 1 -

Smarteq GmbH ägs av Smarteq USA Inc och Smarteq Wireless AB.
Not 15, fortsätter på nästa sida
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Koncernen Moderbolaget

Aktier och andelar 2002 2001 2002 2001

Ingående anskaffningsvärde - - 37 026 24 782 

Justering köpeskilling, årets anskaffning - - - -500 

Lämnade aktieägartillskott - - 25 500 50 200 

Nedskrivning av aktier i dotterbolag - - -37 306 -37 456 

Bokfört värde - - 25 220 37 026

Not 16 Varulager

Koncernen Moderbolaget

2002 2001 2002 2001

Färdiga varor och insatsvaror 14 910 22 691 - -

Summa 14 910 22 691 - -

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

2002 2001 2002 2001

Upplupen intäkt Alecta 595 2 013 - -

Emissionskostnader 545 - 545 -

Mässkostnader - 296 - -

Leasingavgifter 179 333 - 93 

Försäkringsavgifter 149 68 - 28 

Övriga poster 335 1 136 - 7 

Summa 1 803 3 846 545 128 

Not 18 Eget kapital 2002

Koncernen                                       Moderbolaget

Aktie- Bundna Ansamlad Aktie- Bundna Ansamlad
kapital reserver förlust kapital reserver* förlust

Belopp vid årets ingång 17 549 89 330 -47 497 17 549 89 719 -46 734

Resultatdisposition - -46 519 46 519 - -46 734 46 734

Nedsättning av aktiekapital -14 077 14 077 - -14 077 14 077 -

Nyemission 25 993 2 862 - 25 993 2 862 -

Omräkningsdifferens - - -10 - - -

Årets resultat - - -71 855 - - -69 497

Belopp vid årets utgång 29 465 59 750 -72 843 29 465 59 924 -69 497

*I moderbolagets bundna reserver ingår överkursfond med   tkr och reservfond med   tkr.

Emission under registrering uppgår till  tkr, varav  tkr aktiekapital och  tkr överkursfond.

Not 18, fortsätter på nästa sida

Not 15, fortsättning från föregående sida
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Under året har följande emissioner gjorts:
Antal aktier Kapital

- en kontantemission 35 991 458 8 997 865

- fem kvittningsemissioner 64 320 000 21 875 000

Summa 100 311 458 30 872 865 

Emissionskostnader för under  genomförda emissioner uppgick till   Tkr.
Antalet aktier i moderbolaget uppgår till    stycken á nominellt , kr, samtliga aktier är 
-aktier. Under året har alla -aktier omvandlats till -aktier. 

Not 19 Avsättningar för skatt

Koncernen                   Moderbolaget

2002 2001 2002 2001

Uppskjuten skatt 872 943 - -

Summa 872 943 - -

Not 20 Övriga avsättningar

Koncernen                   Moderbolaget

Garantiåtaganden

Redovisat värde vid periodens ingång, 1/1 2002 249 -

Outnyttjade belopp som har återförts under perioden -14 -

Redovisat värde vid periodens utgång, 31/12 2002 235 -

Avsättning för eventuella garantikrav för levererade produkter.

Not 21 Långfristiga räntebärande skulder

Koncernen                   Moderbolaget

2002 2001 2002 2001

Utnyttjad checkräkningskredit 20 266 21 718 - -

Konvertibellån 5 995 - 5 995 -

Övriga långfristiga skulder 9 275 8 208 - -

Summa 35 536 29 926 5 995 -

Externt beviljade belopp på checkräkningskrediter uppgår i koncernen till   ( ) tkr och i
moderbolaget till  ().

Not 18, fortsättning från föregående sida
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Not 22 Konvertibla lån

Bolaget har tre utelöpande lån som är konvertibla till nyteckning enligt följande:

Konvertibla skuldebrev på 1 800 tkr
Berättigar till utbyte mot -aktier med  röst per aktie á nominellt  öre. 
Konverteringskursen utgör  öre per aktie. Konvertering är möjlig under perioden 
-- t o m --. Skulebreven löper utan ränta.

Konvertibla skuldebrev på 545 tkr
Berättigar till utbyte mot -aktier med  röst per aktie á nominellt  öre.
Konverteringskursen utgör  öre per aktie. Konvertering är möjlig under perioden 
-- t o m --. Skulebreven löper med en ränta på  procent.

Konvertibla skuldebrev på 5 450 tkr
Berättigar till utbyte mot -aktier med  röst per aktie á nominellt  öre.
Konverteringskursen utgör  öre per aktie. Konvertering är möjlig under perioden 
-- t o m --. Skulebreven löper med en ränta på  procent.

Not 23 Långfristiga skulder

Samtliga långfristiga skulder förfaller till betalning inom 5 år.

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen                  Moderbolaget

2002 2001 2002 2001

Lager- och materialkostnader 9 135 - - -

Personalrelaterade kostnader 4 080 5 282 269 2 242 

Provision 1 896 1 270 - -

Avvecklingskostnader personal 655 - - -

Revisionskostnader 305 183 25 -

Konsultarvoden 110 - 110 -

Fraktkostnader 50 432 - -

Räntekostnader - 52 - -

Övriga kostnader 1 915 911 19 386 

Summa 18 146 8 130 423 2 628 

Not 25 Ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget

2002 2001 2002 2001

För egna skulder och avsättningar

Avseende långa skulder räntebärande

Företagsinteckningar 25 000 25 000 - -

Fastighetsinteckningar 13 500 13 500 - -

Summa 38 500 38 500 - -
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Not 26 Ansvarsförbindelser

Koncernen Moderbolaget

2002 2001 2002 2001

Borgen till förmån för dotterbolag Inga Inga 1 000 1 000

Not 27 Inköp och försäljning till/från koncernföretag

Inköp och försäljning inom koncernen uppgick till 5 080 (16 554 ) tkr.

Not 28 Resultat efter finansiella poster

Koncernen Moderbolaget

2002 2001 2002 2001

Erhållen ränta 153 160 14 62

Betald ränta 4 479 4 166 82 27

Stockholm den 25 mars 2003

Lars Wahlqvist, Ordförande Fredrik Celsing Bengt A Forssberg

Bo Lengholt Staffan Reinefjord Bo Sternbrink

Peter Thorell Cyril Malm, 

Min revisionsberättelse har avgivits 2003-03-28.

Bo Ribers, Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Smarteq AB (publ)
Org nr -

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisning-
en och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i Smarteq AB för år . 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen,
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval 
av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revi-
sionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig
om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte
innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att
granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning 
av dem samt att bedöma den samlade informationen 
i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som
underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisnings-
lagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision
ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens
resultat och ställning i enlighet med god redovisnings-
sed i Sverige.

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och
för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den  mars 

Bo Ribers
Auktoriserad revisor
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Smarteqaktien och ägarstruktur

Smarteqaktien är noterad på -listan sedan den 
 maj . Dessförinnan kunde -aktien i Smarteq
inofficiellt handlas via -systemet sedan april .

Kursutveckling
Smarteqs aktie sjönk med  procent under 
från , kronor till , kronor vid årsskiftet.
Affärsvärldens generalindex för  Stockholmsbörsen
sjönk med  procent under motsvarande period.
Aktiens högsta respektive lägsta betalkurs var ,
respektive , kronor.

Börsvärde
Smarteqs totala börsvärde var  miljoner kronor 
vid utgången av  att jämföra med  miljoner
kronor vid årsskiftet  ⁄.

Omsättning
Under  omsattes , milj Smarteq-aktier,
motsvarande ett värde av  miljoner kronor.

Utdelning
Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning
ges för verksamhetsåret .

Aktiekapitalet
Smarteqs aktiekapital uppgick vid årsskiftet
 ⁄  till cirka , miljoner kronor, fördelat
på    aktier om nominellt  öre. Bolagets
samtliga -aktier omstämplades under året till 
-aktier och bolaget har således enbart ett aktieslag.

Aktieägare
Vid årsskiftet  ⁄  uppgick antalet aktieägare
till , en minskning med  procent sedan
föregående årsskifte.

Smarteqs största ägare är Sten K Johnsson 
(gm bolag) som svarar för  procent av kapitalet
och  procent av rösterna. Smarteqs tio största
ägare innehar aktier som motsvarar  procent av
kapitalet och  procent av rösterna.

 procent av Smarteqs aktier ägs av svenska
institutioner. Andelen aktier som ägs av fysiska 
eller juridiska personer utanför Sverige uppgår till 
 procent.
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% av kapital
Smarteqs 10 största aktieägare per 31 december 2002 B-aktier, röstetal 1 och röster

Sten K Johnson, gm bolag 34.120.000 28,9

Hallberg-Sekrom Fabriks AB 12.000.000 10,2

Protill Electronic AB 11.400.000 9,6

Bo Lengholt, gm bolag 6.357.003 5,4

Ulf B Jacobsson, gm bolag 6.347.477 5,4

Core Ventures KB 5.368.696 4,5

Erik Penser Fondkommission 2.868.500 2,4

Banque Invik Luxembourg S.a. 2.211.250 1,9

Filip Svanberg 1.676.500 1,4

Fredrik Celsing 1.500.000 1,3

Summa 10 största ägare 83.849.426 71,1

Övriga 34.011.311 28,9

Totalt 117.860.737 100,0

Data per aktie 2002 2001 2000

Omsättning per aktie, SEK* 3,0 12,7 10,6

Resultat per aktie, SEK* -1,5 -2,8 -4,8

Kassaflöde per aktie, SEK* 0,1 -0,2 0,3

Eget kapital per aktie, SEK 0,1 3,4 5,6

Substansvärde per aktie, SEK 0,1 3,4 5,6

Genomsnittligt antal aktier, 1000-tal 49.357,0 14.227,8 9.538,9

Antal aktier vid årets utgång, 1000-tal 117.860,7 17.549,3 11.417,3

Aktiekurs vid årets slut, SEK 0,30 5,25 6,50

Börsvärde vid årets slut, MKR 35 92 74

P/E-tal, ggr neg neg neg

Direktavkastning, % neg neg neg

Kurs/eget kapital, % 212 154 116

* Beräknat på genomsnittligt antal aktier
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Styrelse
  , ordförande, född . 
Invald . Styrelseledamot i Fast Partner AB,
Eurotungstene Poubre SA (Frankrike) och Nobel
Biocare-Procera Advisory Board.
Aktieinnehav i Smarteq AB:  . 
Optioner:   st, varav hälften har ställts ut av
Tibia Konsult AB och hälften av Recapital AB.
Konvertibler:   kr.

  , styrelseledamot, född .
Invald .  för Sigicom AB (publ).
Ordförande i Lundqvist Inredningar Holding AB.
Aktieinnehav i Smarteq AB:  .

 .  , styrelseledamot, född . 
Invald .
Aktieinnehav i Smarteq AB:  .

  , styrelseledamot, född . 
Invald .  och styrelseledamot i Recapital AB
och styrelseledamot Fast Partner AB.
Aktieinnehav (genom bolag) i Smarteq AB:   .
Konvertibler:    kr.

  , styrelseledamot, född
. Invald . Strategic Alliance Manager,
Ericsson AB.
Aktieinnehav i Smarteq AB: .

  , styrelseledamot, född .
Invald .  i Josef Kihlberg AB och styrelse-
ledamot i HP Etch AB och Trety Ltd.
Aktieinnehav i Smarteq AB: .

  , styrelseledamot, född .
Invald . Advokat, Advokatfirman
Lindberg & Saxon, Stockholm. Styrelseledamot i
Netwise AB (publ), House of Ideas AB, Fastighets AB
Centralen och Gramag AB.
Aktieinnehav (genom bolag) i Smarteq AB:  .

 .  , styrelsesuppleant, född
. Invald .  i Lingfield AB och
styrelseledamot i bland annat Lingfield AB, 
Minidoc AB, Concours Inc, Saztec Inc och  Inc.
Aktieinnehav i Smarteq AB: .

Ledande befattningshavare
  , , född . Anställd under .
Aktieinnehav (genom bolag) i Smarteq AB:  .
Konvertibler:   kr.

  , administrativ chef och finanschef,
född . Civilekonom. Anställd sedan
. Aktieinnehav i Smarteq AB: .

  , produktchef Handsfree, 
född . Anställd sedan .
Aktieinnehav i Smarteq AB:  .

  , produktchef Antenner, 
född . Anställd sedan .
Aktieinnehav i Smarteq AB: . 

  , inköps- & logistikchef, född .
Anställd under .
Aktieinnehav i Smarteq AB: . 

   , kvalitetschef, född .
Anställd sedan .
Aktieinnehav i Smarteq AB: . 

Revisorer
  , auktoriserad revisor, född , revisor
i bolaget sedan , .

   , revisorssuppleant, född ,
revisorssuppleant i bolaget sedan , .

Styrelse, ledande befattningshavare,
revisorer
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