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Syntrans  
Att se möjligheterna

”Det som driver och motiverar oss är att få företag
att växa. Att frigöra den potential som ofta finns i såväl
verksamheten som i medarbetarna. Att identifiera
utmaningar och se möjligheter. Att skapa förutsättningar
och verktyg för framgång. Med långsiktighet, personligt
engagemang, tekniskt kunnande och insiktsfull
affärsmässighet hjälper vi företag och människor att lyfta
blicken och hitta sin väg framåt.”

Peter  Viberg och Björn Lindskog, 
grundare och ägare, Syntrans
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Engagemang som gör skillnad
För oss på Syntrans är det viktigt att förstå de verksam-
heter vi investerar i. Därför fokuserar vi främst på tek-
nik- eller kunskapsintensiva produkt- och tjänsteföretag 
där vi vet att vår kompetens och erfarenhet kan bidra 
till utvecklingen och skapa verklig nytta. Syntrans har 
lång erfarenhet av att vägleda, inspirera och motivera 
människor och företag till förändring. Vi är en kataly-
sator som genom att tillföra kunskap, erfarenhet och 
kapital till verksamheter hjälper dem att möta sina ut-
maningar, att utvecklas och att ta tillvara de möjligheter 
som skapas längs vägen. Vårt arbete vilar på en stark 
värdegrund där ansvar, god etik och affärsmässighet är 
centrala egenskaper.

En aktiv ägare är en bättre ägare
Vårt arbetssätt bygger på många års erfarenhet som äga-
re med fokus på utveckling och tillväxt. Som ägare med 
stort inflytande tar vi alltid en tydlig roll och ett tydligt 
ansvar i de företag vi engagerar oss i. Det innebär till ex-
empel att vi arbetar aktivt i våra styrelser för att tillsam-
mans med VD och ledning utveckla det strategiska och 
operationella arbetet. De erfarenheter och kunskaper 
som genereras i detta samarbete används sedan för att 
inspirera och stimulera alla våra bolag och medarbetare.

Stort engagemang, starkt fokuserade
För att kunna vara aktiv som ägare och verkligen bidra i 
de olika verksamheterna har vi valt att engagerade oss i 
enbart ett fåtal bolag. I dagsläget fyra stycken:

Attentec –  en agil lösningsleverantör med starkt kund-
fokus och förmåga att på ett enkelt sätt utveckla mjuk-
vara som löser komplexa utmaningar.
Exsitec – ett konsultföretag som gör företagens vardag 
lite effektivare, enklare och roligare med hjälp av verk-
samhetssystem baserade på affärssystem, beslutsstöd 
och mobila lösningar.
Shapeline – världsledande utvecklare och leverantör av 
laserbaserade mätsystem som effektivt, snabbt och med 
hög noggrannhet mäter planhet på platta produkter 
inom stålindustrin.
Wematter – ett ungt bolag som utvecklar och tillverkar 
3D-skrivare för kundnära produktion. 

Ledarskap i ständig utveckling
Vi verkar i en snabbt föränderlig värld där alla våra 
bolag möter stark konkurrens. För att klara nya utma-
ningar och behov krävs kontinuerlig utveckling – även 
på lednings- och styrelsenivå. Mycket av Syntrans arbete 
handlar därför om att stödja och vägleda bolagens led-
ningar. En del i det arbetet är att säkerställa att styrel-
sernas sammansättning och kompetens balanserar de 
behov och utmaningar som identifierats för respektive 
bolag. Syntrans kan även gå in och ge extra stöd i en 
ledningsgrupp i samband med organisationsförändring-
ar, etablering av nya partnerskap eller andra liknande 
situationer.

Extra kompetens för produktutveckling
Syntrans är specialister med en gedigen kunskap om vad 
som krävs för att verksamheten i teknik- och kunskap-
sintensiva bolag ska fungera optimalt, på alla nivåer. 
Detta innebär att vi även kan bidra med teknisk kom-
petens när våra bolag utvecklar befintliga eller nya pro-
dukter. I andra fall hjälper vi kanske till med marknads-
bedömningar eller andra typer av analyser.

Med fokus på lönsamhet och nytta
Vår vision och affärsstrategi bygger på långsiktighet. Vi 
tror inte på alltför korta förhållanden. Vi letar heller inte 
efter snabba klipp. Vår framgång bygger på att vi tar en 
aktiv roll i våra bolag med tydliga strategier och mål. 
För att skapa varaktig lönsamhet och nytta behöver 
vi oftast finnas där under lång tid. Det är bland annat 
därför vi bara engagerar oss i företag vars verksamhet 
vi förstår och där vi ser att vår kunskap och erfarenhet 
kan göra skillnad. Våra investeringar sker främst i tek-
nik- och kunskapsintensiva företag med en omsättning 
mellan 5 och 50 miljoner kronor.

Tydlighet i allt vi gör
Vi tror på tydlighet och att det är grunden till såväl ett 
bra ägarskap som framgångsrikt ledarskap. För att nå dit 
genomför vi regelbundna ägarmöten där vi tillsammans 
med övriga huvudägare i respektive bolag granskar och 
diskuterar ägarnas och verksamhetens långsiktiga mål, 
strategier samt värdegrund. Detta är ett kontinuerligt 
arbete som stärker samsynen i ägargrupperna och utgör 
en plattform för konstruktiva samtal och ett givande 
erfarenhetsutbyte. Vi ser att detta är ett arbetssätt som 
resulterar i tydliga och väl förankrade riktlinjer till res-
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”Det här året har fått mig, mer än någonsin tidigare, att förstå betydelsen av en styrelse med de 
kompetenser som krävs för att möta ett bolags utmaningar.  Jag har också insett fördelen i det 
sammanhanget med medvetna och professionella ägare.”

Peter Viberg, delägare om Syntrans syn på styrelsearbete

pektive styrelse, vilket ger dem goda förutsättningar att ge-
nomföra sitt arbete på ett effektivt och bra sätt.

Året som gått
Det gångna året bjöd på såväl framgångar som motgångar. 
Några av våra bolag har utvecklats i linje med våra förvänt-
ningar, medan andra mött större utmaningar. Positivt överlag 
är dock att de satsningar som tidigare gjorts på ledarskaps- 
och traineeprogram inom gruppen fortsätter generera resul-
tat i form av duktiga och engagerade medarbetare. 
 Attentec lyckades inte riktigt nå upp till fjolårets fantas-
tiska siffror och levererade ett resultat under våra förvänt-
ningar. Det beror främst på en trögare och mer försiktig 
marknad som skjuter investeringsbesluten framåt i tiden. 
Trots detta avslutade Attentec året bra och har stärkt sin 
ställning inom bland annat IoT (Internet of Things) betydligt. 
Bolaget får fortfarande gott gensvar på sitt erbjudande och 

för att öka affärsmöjligheterna fokuseras ännu mer resurser 
på försäljning och marknadsföring. 
 Under året har Attentec anställt en marknadschef och 
effektiviserat organisationen med en ledningsgrupp som re-
presenterar alla ledningsfunktionerna i bolaget. Tillsammans 
med en norsk partner har Attentec dessutom, via ett samägt 
dotterbolag, startat verksamhet i Norge med kontor i Oslo.
 Exsitec fortsätter utvecklas positivt och växer både orga-
niskt och genom förvärv. Under året har företaget etablerat 
verksamhet i Danmark, ett arbete Syntrans varit direkt invol-
verat i. Man har också förvärvat ett bolag i Karlstad som gör 
Exsitec ledande inom SugarCRM. Det ligger i linje med bo-
lagets strategi att välja ledande programvaror och kombinera 
dessa i integrerade helhetslösningar med stark support efter 
leverans.
 Samarbetet med huvudägaren Standout Capital har fung-
erat utmärkt med tydliga roller där Standout Capital har 
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fokus på huvudägarskapet och Syntrans på styrelsearbetet. 
Tillsammans utgör vi ett starkt stöd till bolagets ledning och 
bidrar till en fortsatt stark utveckling av Exsitec. 
 För Shapeline har det varit fortsatt tungt på marknaden. 
Trots viktiga genombrottsaffärer i Kina landar årets resultat 
på minus. Under året har det genomförts en rad åtgärder 
för att ge bolaget bättre möjligheter att vända utvecklingen. 
Bland annat har bolagets nye VD tillsammans med organi-
sationen tagit fram en helt ny affärsplan.  För att skapa bra 
förutsättningar för denna förändring  har vi som huvudä-
gare ökat vårt engagemang i styrelsen, tagit in två externa 
ledamöter och tillfört ytterligare kapital.
 I Wematter har vårt engagemang fokuserat på den fysis-
ka produkten och att säkerställa tillförlitlighet och funktio-
ner i såväl maskinen som programvarumiljön. Vi har också 
bidragit i utvecklingen av arbetsmetodik och rutiner och 
att ge medarbetare och ledning mer effektiva verktyg. Kort 

sagt, att bidra till en mer professionell verksamhet. Ett av de 
viktigaste målen under året var att få fram en förserie för 
utvärdering hos kund, vilket bolaget också lyckades med. I 
och med detta övergår nu Syntrans i en mer passiv ägarroll.

Att utvecklas är att förändras
Det går som bekant inte att stå still om man vill utvecklas. 
Det gäller såväl människor som företag. Utveckling inne-
bär därför förändring. Och förändring kan ibland verka 
skrämmande. Då gäller det att stå stadigt och inte rusa iväg 
i blindo. Man brukar komma långt med sunt förnuft och 
erfarenhet. Med Syntrans finansiella styrka och de strate-
giska planer som finns i bolagen är de väl rustade och har 
uthållighet att ta sig an nya utmaningar för att långsiktigt 
utveckla och stärka verksamheterna. Vi har en stark tilltro 
till företagen och alla duktiga och engagerade medarbetare 
och ser med tillförsikt framåt.

“I den digitala våg som sköljer över oss räcker det inte längre med en bra och innovativ idé. 
Kraven på en modern produkt är i dag så höga att funktion och tillförlitlighet redan från start är 
centralt och grundläggande för att lyckas.”

Björn Lindskog, delägare, om Syntrans engagemang i Wematter
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Attentec
Förbättrar våra kunders möjligheter med lösningar för 
Internet of Things och Streaming Media
Attentec är en lösningsleverantör specialiserad på Internet of Things och Streaming Media. Vi 
tar ett helhetsansvar och utvecklar mjukvara som löser komplexa utmaningar på ett enkelt sätt. 
Tillsammans med våra kunder tillämpar vi ett agilt förhållningssätt som skapar ett nära samarbete. 
Arbetssättet resulterar i framgångsrika projekt som levererar verklig kundnytta.  

Internet of Things
Internet of Things (IoT) skapar affär-
snytta genom att öka våra kunders 
effektivitet, minska risker och genom 
att skapa förutsättningar för helt nya 
affärer och affärsmodeller.

Attentec är en ledande leverantör av 
mjukvara för lösningar baserade på 
IoT till mindre och medelstora före-
tag. Vi har de specialistkompetenser 
som krävs för att driva IoT-projekt, 
från att identifiera affärsnytta som 
ska uppnås till att säkra effektivitet 
i leverans och drift – samtidigt som 
nödvändiga krav på kvalitet och sä-
kerhet uppfylls. 

Streaming Media 
Streaming Media ger distributörer av 
film och tv möjlighet att över inter-
net nå ut till sina kunder oberoende 
av om de konsumerar innehållet via 
dator, mobil eller surfplatta. Tekniken 
gör det också möjligt för distributö-
ren att snabbt förändra utbudet av 
tjänster för att anpassa sig till konsu-
menternas behov. 

Attentec levererar kundanpassade 
mjukvarulösningar för framtidens 
distribution och konsumtion av di-

gital media. Vi erbjuder expertkom-
petens till företag som bygger infra-
struktur, producerar eller distribuerar 
innehåll för dagens och morgonda-
gens digitala kanaler.

Verksamhetsåret 2018-19
Det gångna verksamhetsåret har va-
rit händelserikt. Bolaget stärkte sin 
marknadsposition inom både IoT och 
Streaming Media genom ett fram-
gångsrikt marknadsarbete och öka-
de leveranser. Amazon Web Services 
(AWS) utsåg Attentec till “Select Part-
ner”, ett viktigt samarbete för att ska-
pa effektiva lösningar inom både IoT 
och Streaming Media. 

En ny grafisk profil lanserades som 
bättre speglar bolagets positionering. 
Den framgångsrika agentverksam-
heten i Norge omvandlades till ett 
dotterbolag, Attentec AS. Attentec 
certifierades återigen som ett “Great 
Place to Work”. 

Marknaden under verksamhetsåret 
inleddes något avvaktande men under 
inledningen av andra halvåret föränd-
rades det till en mer positiv utveckling 
för att sedan avslutas med mycket 
god efterfrågan. Vid verksamhetsårets 
slut var vi fler anställda på Attentec 
än någonsin tidigare. 

Framtidsutsikter
Attentecs bedömning är att kunder-
nas behov av våra tjänster inom In-
ternet of Things och Streaming Media 
kommer att öka under kommande 
verksamhetsår. Vi är redo att möta 
den ökade efterfrågan genom fortsat-
ta framgångsrika investeringar inom 
kompetensutveckling, marknadsfö-
ring, kommunikation och positione-
ring. Vi planerar därför för tillväxt 
och en ökad lönsamhet. 

“Efter ett drygt decennium är det fortfarande kul och 
utmanande att ha Syntrans som ägare. Deras prestigelöshet 
och professionalitet skapade en styrelse som gör varje möte till 
en riktig energikick. Kraven på oss i ledningen är höga och då 
är det skönt att känna stödet från vår kunniga styrelse.” 

Anders Englund, VD Attentec
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Exsitec
Ledande leverantör av nya tidens IT-stöd

Det är exakt det vi på Exsitec gör. 
Vi väljer ut bra programvaror som 
hjälper medelstora företag att arbeta 
smartare, effektivare och att bli mer 
konkurrenskraftiga. Genom att kom-
binera specialiserade programvaror 
och se till att de fungerar tillsammans 
kan vi erbjuda våra kunder ett oöver-
träffat IT-stöd. Att vi dessutom tar an-
svar efter leveransen skapar långa och 
trygga relationer med våra kunder.

En best-of-breed lösning sätter fokus 
på kundens nuvarande affärsproblem 
och hur dessa skall lösas. Den gör det 
också möjligt att införa lösningar en 
pusselbit i taget vilket minskar risken 
för negativa effekter i kundens var-
dag. För att kunna erbjuda de bästa 
lösningarna samarbetar vi med pro-
gramvaruföretag som är specialisera-
de och ledande inom sina områden.

Förvärv och expansion i 
Norden
Under det gångna året välkomnade 
vi iAdvice i Danmark, in i Exsitec. 
iAdvice är ett konsultföretag som le-
vererar affärssystem, beslutsstöd och 
IT-support. Kombinationen Exsi-
tec och iAdvice innebär bland annat 
ett bredare och starkare erbjudande 
till den danska marknaden och våra 
danska kolleger har bidragit med nya 
möjligheter för den svenska verksam-
heten.

Ytterligare nya kollegor välkomna-
des när vi fusionerade in Ark Systems 
Karlstad i verksamheten. Förvärvet 
breddar vårt erbjudande och gör oss 
till den ledande leverantören i Norden 
avseende SugarCRM. Det har varit 
väldigt roligt och stimulerande att ta 
emot ett nästan helt nytt erbjudande 
med en spännande kundbas och erfar-
na kollegor.

Den största 
personalsatsningen någonsin
För ett år sedan utmanade vi oss ge-
nom att anställa 21 stycken trainees. I 
år ökade vi satsningen av traineepro-
grammet med hela 66%. I augusti 
började 35 personer sin utbildning 
och tränas nu varje dag för att bli 
skickliga konsulter och affärsutveck-
lare. Detta är den största investering-
en hittills i Exsitecs traineehistoria 
som snart kommer att sätta avtryck 
på marknaden.

Utöver traineeprogrammet har  
Excitec stärkt organisationen – fram-
för allt kontoret i Göteborg – med fle-
ra erfarna medarbetare. 

SaaS-modellen slår igenom
I B2C-världen är det vanliga att man 
erlägger en månadsavgift för att nytt-
ja en tjänst eller produkt. Nu börjar 
B2B-världen komma ifatt och under 
de senaste åren har våra partners 
gjort om sina betalmodeller till SaaS, 
Software as a Service. Det ger en lägre 
barriär att investera i nytt IT-stöd och 
gör att intäkterna får återkommande 
karaktär. En win-win för både kun-
derna och oss, vilket syns i att mer 
än 50 nya kunder det senaste året har 
valt Exsitec som leverantör av IT-stöd 
och att över 500 kunder har återkom-
mit för att nyttja tjänster som vi leve-
rerar. 

Tiden när ett enda affärssystem löste hela verksamhetens IT-behov är förbi och best-of-breed 
lösningarnas era är här. En förändring som hjälper medelstora företag att digitalisera sig i den 
takt som krävs för att vara konkurrenskraftiga.

”Peter Viberg har i år firat 10-årsjubileum på Exsitec och varit min 
styrelseordförande i nio år. Väldigt roligt för oss och för mig speciellt 
då vi hela tiden jobbar tillsammans för att bli bättre och för att säkra 
en långsiktig tillväxt och lönsamhet för Exsitec. Under det senaste 
året har jag särskilt uppskattat den expertis och erfarenhet som Peter 
och Syntrans har bidragit med när vi gjort förvärv.”

Johan Kallblad, VD Exsitec
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Hög efterfrågan på stålmarknaden 
kombinerat med höga priser gör att 
stålproducenterna fortsätter att visa 
starka resultat även om höga priser 
på järnmalm har påverkat margina-
lerna negativt. Det fortsatta utrym-
mer för investeringar visas av att 
POSCO, världens femte största stål-
producent, har annonserat att de ska 
mer är dubblera sina investeringar 
under kommande 5 år till drygt 40 
miljarder USD. 

Leder utvecklingen
Idag är planhetsmätning med laser 
en etablerad mätmetod inom stål-
industrin. Shapeline har varit en av 
de drivande krafterna bakom den 
utvecklingen. Vår kunskap och er-
farenhet finns idag integrerad i våra 
världsledande produkter och bidrar 
till att skapa stora värden och ökad 
konkurrenskraft för våra kunder. Det 
är också förklaringen till att nästan 
alla världens stora ståltillverkare valt 
att investera i våra lösningar för sina 
mest krävande tillämpningar.

Med Shapelines snabba och berö-
ringsfria mätutrustningar på rätt plats 
i kundernas produktionslinjer kan allt 
material mätas med otroligt hög nog-
grannhet. Vi ger helt enkelt kunderna 
bättre kontroll över sina processer 
och kvaliteten vid tillverkning av plå-
tar och band. 

Shapelines erbjudande bygger på en 
avancerad, egenutvecklad mjukvaru-
plattform och ett laserbaserat mät-
system som klarar de speciella om-
ständigheter som uppstår i stål- och 
metallindustrins krävande produk-
tionsmiljö.

Bra utveckling på ny marknad
Under 2016 tog bolaget steget att 
bredda produktportföljen med två 
helt nya produkter (VeriFlat och  
VeriShape). Att utveckla och lanse-
ra dessa produkter har givetvis krävt 
enormt mycket arbete. Det är därför 
glädjande att konstatera, nu ett par år 
senare, att våra kunder verkligen upp-
skattar dem. 

VeriShape används idag av några av 
världens främsta tillverkare av hög-
hållfast stål (SSAB och POSCO) bl.a. 
för att optimera kylningen av varma 
band med avseende på planhet.   
   

Året som gått och framtiden
Shapeline har nu lagt ett tufft år bak-
om sig. Det har framförallt präglats 
av vikande orderingång på system-
sidan. På den ljusa sidan finns fram-
gångarna med VeriShape och även 
eftermarknadsaffären som nått en 
rekordnivå man aldrig tidigare varit 
i närheten av. Under året har bolaget 
därför anpassat kostnadsbasen, bl.a. 
genom att minska personalstyrkan. 
Trots att dessa åtgärder vidtagits är 
årets siffror röda.

Shapeline har genomfört en strategisk 
översyn av produktförsäljningen. Re-
sultatet är att ett flertal lovande initia-
tiv har initierats, det handlar om pro-
duktpaketering, geografiskt fokus och 
en översyn av representantnätverket. 
En helt ny säljprocess har dessutom 
implementerats. Under året har för-
säljningspipelinen förstärkts markant 
i både kvalitet och volym vilket ger 
oss väldigt bra förutsättningar fram-
åt.

Att utföra planhetsmätningar i laboratoriemiljö är förhållandevis enkelt. Att göra samma sak 
under full produktion i ett stålverk är en helt annan utmaning. Miljön är extrem. Glödande 
stål valsas fram i motorvägsfart och mätningarna försvåras av vibrationer, ånga och glödskal. 
Shapelines djupa applikationskunnande är en av de faktorer som gjort att vi idag har en 
världsledande ställning inom planhetsmätning i stål- och metallindustrin.

Shapeline

”Jag upplevde redan före min första arbetsdag ett starkt 
engagemang från Syntrans sida. Under ett år med flera 
krävande beslut har jag hela tiden känt ett starkt stöd och 
en långsiktighet i Syntrans agerande. Det blev särskilt tydligt 
under den nödvändiga personalneddragningen och när vi 
förstärkte bolagets finanser.”

Markus Norén, VD Shapeline

Framsteg på en het marknad 
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Samarbetar med ledande 
industriföretag
Huvudmålgrupp är utvecklingsavdel-
ningarna hos produktägande och tek-
nikintensiva bolag med behov av att 
snabbt kunna ta fram prototyper eller 
kortare provserier. Till exempel Sie-
mens har beställt Wematters lösning 
för att vidareutveckla såväl sin pro-
duktion som sin personal. I konsult-
bolag där man arbetar med den här 
typen av utvecklingsuppdrag, finns 
också stora möjligheter med Gravity.
 
Smart lösning för 
reservdelsförsörjning
Med en Gravity på plats kan man 
även lösa processindustrins problem 
med att snabbt få fram reservdelar. 
På så vis sparas både tid och pengar 
genom kortare stillestånd. Industrin 
kan också enklare eliminera risken att 
kritiska reservdelar inte längre tillver-
kas. Det går till och med att skriva ut 
komplexa komponenter i ett stycke, 
exempelvis gripdon för robotar.
 
Förenklar och förbättrar
Den stora fördelen med Gravity är 
enkelheten och att resultatet blir lika 
bra som formsprutade lösningar utan 
att kunden behöver tillverka dyra 
verktyg. Kombinationen av avance-
rad utskriftsmetod och högkvalitativ, 
växtbaserad polymer skapar kom-
ponenter som ofta kan konkurrera 
med aluminium. I ett fall ersattes fem 

frästa aluminiumdetaljer i en drönare 
med en enda detalj från Gravity, vil-
ket inte bara minskade produktens 
vikt utan även förenklade kundens 
montering.

Fördelar med SLS-teknik
Selective laser sintering (SLS) är en 
mer avancerad teknik än den i van-
liga 3D-skrivare, som dominerat 
marknaden såväl i industrin som för 
privatpersoner. Tekniken, som är la-
serbaserad, skapar föremål i en pul-
verbädd vilket tillåter i det närmaste 
fria former. I denna bädd kan sam-
tidigt ett stort antal föremål skrivas 
där samtliga håller en jämn kvalitet 
med hög hållfasthet. Metoden inne-
bär dock många utmaningar inom ett 
flertal teknikområden, som Wematter 
genom mångårigt forsknings- och ut-
vecklingsarbete har löst i Gravity.
 
Spännande utveckling
Under året har bolaget tagit stora steg 
framåt med Gravity. Samtliga delar av 

maskinen har förbättrats vilket resul-
terat i högre utskriftskvalitet och enk-
lare handhavande. I samarbete med 
flera pilotkunder har man utvecklat 
nya komponentprototyper för att 
utvärdera och visa på möjligheterna 
med Gravity.

Gravity står idag rustad för att möta 
marknadens krav och förväntningar, 
vilket gjort att Wematter har gått in i 
en mer expansiv fas.
 
Breddat ägande
Ett bolag i den fas Wematter befinner 
sig, är mycket kapitalkrävande. Un-
der året har stora insatser gjorts inom 
utveckling och förberedelser inför se-
rietillverkning. Hösten 2018 genom-
fördes därför en nyemission, bolagets 
hittills största, där glädjande nog de 
flesta gamla samt nya ägare deltagit.

På en 3D-skrivarmarknad i stark utveckling håller Wematter på att ta en stark position 
i segmentet för pulverbäddskrivare (SLS) i kontorsmiljö. Målet är att göra 3D-skrivaren lika 
självklar som kopiatorn. Med det vanliga arbetsrummet i fokus har Wematter utvecklat Gravity 
– en industriell 3D-skrivare certifierad för kontor, sjukhus och prototypverkstäder.

Wematter

”Att få med Syntrans som ägare var inte bara en ekonomisk 
fråga. Deras erfarenheter från WoodEye och Shapeline – och att 
man är väldigt operativt engagerade – var minst lika viktigt för 
beslutet. De har stöttat med produktutvecklingserfarenhet och 
konkret utvecklingsarbete som hjälpt oss nå våra högt ställda 
krav.”

Robert Kniola, VD Wematter

Industriella 3D-skrivaren gör intåg på kontoret
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Förvaltningsberättelse
Om Syntrans
Syntrans AB engagerar sig med kunskap, erfarenhet och 
kapital i bolag med högt teknikinnehåll i sina tjänster och 
produkter. Som ägare med stort inflytande tar vi en aktiv 
roll i styrelser och arbetar i nära samarbete med VD och 
ledning för att utveckla bolagen. Vi förstärker det strategis-
ka och operationella arbetet och tillsammans med övriga 
delägare skapar vi långsiktigt välmående företag med tyd-
liga mål.

Ägarförhållanden
Syntrans AB ägs till 50% av Björn Lindskog och till 50% 
av Peter Viberg.

Väsentliga händelser under året
Verksamhetsåret 18/19 har utvecklats i linje med våra för-
väntningar.

Inom ramen för vårt ägande i Exsitec och Attentec har inga 
väsentliga händelser ägt rum.

Mot bakgrund av den svaga utvecklingen i Shapeline de två 
senaste åren har vi valt att genomföra ett antal åtgärder för 
att stärka bolaget och skapa stabilare förutsättningar för 
framtiden:
 • En riktad nyemission till ledningen för att stärka inci-
tamenten för framtiden.
 • Vi har tillfört 1,4 Mkr genom ovillkorade aktieägar-
tillskott.
 • Vi har omvandlat vår fordran om 3,0 Mkr till ett kon-
vertibellån med ensidig rätt för bolaget att besluta om kon-
vertering.
 • Vidare har vi köpt ut en minoritetsägare.

Vår ägarandel uppgår efter dessa åtgärder till 64,5% och 
ledningens andel till resterande 35,5%. Slutligen har vi 
gjort en nedskrivning av värdet på vårt innehav i Shapeline 
med 9,5 Mkr till 1,6 Mkr.

Mot bakgrund av utdelningar och reglering av av skulder 
mellan VitaVonni  och Syntrans har vi skrivit ned värdet 
av vårt innehav i VitaVonni med 22 Mkr till 0,1 Mkr vilket 
på ett korrekt sätt motsvarar bolagets egna kapital efter ut-
gången av räkenskapsåret.

Vi har under året investerade ytterligare 5,6 Mkr i Wemat-
ter AB. Vår ägarandel i Wematter uppgår efter detta till 
12,4%.

Förväntad framtida utveckling
Signalerna från omvärlden har blivit alltmer negativa vilket 
vi till viss del påverkat de verksamheter vi är engagerade i. 
Bedömningen är att vändningen i den svenska och den glo-
bala ekonomin kommer att ske under senare delen av 2020 
varför vi räknar med viss fortsatt påverkan. I grunden har 
vi en stark tro på bolagen såväl det kommande året som i 
ett längre perspektiv. 

Som helhet har vi därför en positiv syn på utveckling under 
det kommande året.
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FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)
   
Moderbolaget 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

Nettoomsättning (tkr) 3 471 1 435 1 286 2 889
Resultat efter finansiella poster (tkr) 5 156 71 799 23 398 11 214

Balansomslutning (tkr) 144 238 163 563 118 491 123 247
Soliditet (%) 88 76 57 86

Antal anstälda 2 2 2 2
 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
   

Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Balanserat 
resultat

Årets
resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 52 825 603 71 405 450 124 351 053

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma: 71 405 450 -71 405 450 0

Årets resultat 3 077 011 3 077 011

Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 124 231 053 3 077 011 127 428 064
 

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 124 231 054

årets vinst 3 077 011

127 308 064

disponeras så att ny räkning överföres 127 308 064
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RESULTATRÄKNING

Not 2018-07-01
-2019-06-30

2017-07-01– 
2018-06-30

Nettoomsättning 3 471 008 1 435 252

Övriga rörelseintäkter 0 33 971

3 471 008 1 469 223

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -1 545 254 -1 488 354

Övriga externa kostnader -402 429 -1 965 827

Personalkostnader 2 -2 163 966 -2 851 607

-4 111 649 -6 305 788

Rörelseresultat -640 641 -4 836 565

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 3 -2 490 146 70 126 764

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar

4
0 6 677 116

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 8 660 545 106 028

Räntekostnader och liknande resultatposter -373 994 -274 735

5 796 405 76 635 173

Resultat efter finansiella poster 5 155 764 71 798 608

Resultat före skatt 5 155 764 71 798 608

Skatt på årets resultat 6 -2 078 753 -393 158

Årets resultat 3 077 011 71 405 450
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Not 2019-06-30 2018-06-30

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 7 0 0

0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 8 5 133 251 31 644 938

Fordringar hos koncernföretag 9 0 2 943 914

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 10 38 400 000 42 526 345

Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 9 773 987

Andra långfristiga fordringar 12 25 343 099

78 650 337 77 115 197

Summa anläggningstillgångar 78 650 337 77 115 197

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 170 000 0

Fordringar hos koncernföretag 400 667 1 672 723

Aktuell skattefordran 0 682 758

Övriga fordringar 4 481 1 176 710

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 63 985 101 860

639 133 3 634 051

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 63 442 215 79 728 093

63 442 215 79 728 093

Kassa och bank 1 506 222 3 085 163

Summa omsättningstillgångar 65 587 570 86 447 307

SUMMA TILLGÅNGAR 144 237 907 163 562 504
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Not 2019-06-30 2018-06-30

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1 000 aktier) 100 000 100 000

Reservfond 20 000 20 000

120 000 120 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 124 231 054 52 825 604

Årets resultat 3 077 010 71 405 450

127 308 064 124 231 054

Summa eget kapital 127 428 064 124 351 054

Skulder Not

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 0 25 011 750

Summa långfristiga skulder 0 25 011 750

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 59 405 114 312

Skulder till koncernföretag 942 390 0

Aktuella skatteskulder 654 070 0

Övriga skulder 15 123 979 14 055 388

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 000 30 000

Summa kortfristiga skulder 16 809 851 14 199 700

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 144 237 907 163 562 504

Bundet eget kapital
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NOTER

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och kon-
cernredovisning (K3). 

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna 
kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten 
som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är 
förknippade med ägandet av varan har överförts från före-
taget till köparen.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella 
nedskrivningar.  

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjande-
perioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande av-
skrivningsprocent tillämpas:
 Följande avskrivningstider tillämpas: 

Materiella anläggningstillgång
Inventarier, verktyg och installationer  5 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. 
Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir 
part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella till-
gångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhål-
la kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts 
och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner 
som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder 
tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har regle-
rats eller på annat sätt upphört.
 
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffnings-
värdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt 
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till an-
skaffningsvärdet när de uppkommer.
 
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att 
innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvär-
den. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt ned-
skrivningsbehov.
 
Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas 
kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde 
och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets 
princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknads-
värde.

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggan-
de transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid till-
hörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.
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Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 
som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersätt-
ningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning 
(pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse 
att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Koncernförhållanden
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas 
ingen koncernredovisning.

Nyckeltalsdefinitioner

NOT 2 MEDELTAL ANSTÄLLDA

2018-07-01
-2019-06-30

2017-07-01– 
2018-06-30

Medeltal anställda 2 2

NOT 3 RESULTAT FRÅN  ANDELAR I 
KONCERNFÖRETAG

2018-07-01
-2019-06-30

2017-07-01– 
2018-06-30

Erhållna utdelningar 29 002 400 2 817 000

Resultat vid avyttringar 0 67 309 764

Nedskrivningar -31 492 546 0

-2 490 146 70 126 764

NOT 4 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH 
FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2018-07-01
-2019-06-30

2017-07-01– 
2018-06-30

Räntor 0 176 688

Resultat vid avyttringar 0 6 500 428

0 6 677 116
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NOT 5 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH
LIKNANDE RESULTATPOSTER

2018-07-01
-2019-06-30

2017-07-01– 
2018-06-30

Ränteintäkter från koncernföretag 177 601 0

Övriga ränteintäkter 193 084 106 028

Resultat vid försäljningar 8 289 860 0

8 660 545 106 028

NOT 6 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2018-07-01
-2019-06-30

2017-07-01– 
2018-06-30

Aktuell skatt 1 693 450 393 158

Justering avseende tidigare år 348 762 0

Avkastningsskatt på utländsk kapitalförsäkring 36 541 0

2 078 753 393 158

NOT 7 INVENTARIER, VERKTYG
OCH INSTALLATIONER

2019-06-30 2018-06-30

Ingående anskaffningsvärden 65 896 65 896

Utgående ackumelerade anskaffningsvärden 65 896 65 896

Ingående avskrivningar -65 896 -65 896

Utgående ackumelerade avskrivningar 65 896 65 896

Utgående redovisat värde 0 0

NOT 8 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2019-06-30 2018-06-30

Ingående anskaffningsvärden 48 930 760 56 751 541

Inköp 2 036 032 269 599

Försäljningar/utrangeringar 0 -8 090 380

Utställd konvertibel* 2 944 827 0

Utgående ackumelerade anskaffningsvärden 53 911 619 48 930 760

Ingående nedskrivningar -17 285 822 -17 285 822

Årets nedskrivningar -31 492 546 0

Utgående ackumelerade nedskrivningar -48 788 368 -17 285 822

Utgående redovisat värde 5 133 251 31 644 938

*Under året har ett konvertibelt skuldebrev om 2 944 827 kr ställs ut till Shapeline AB
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*Under året har ett konvertibelt skuldebrev om 2 944 827 kr ställs ut till Shapeline AB

   

NOT 9 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

2019-06-30 2018-06-30

Ingående anskaffningsvärden 2 943 914 2 943 914

Tillkommande fordringar 913 0

Omklassificeringar -2 944 827 0

Utgående ackumelerade anskaffningsvärden 0 2 943 914

Utgående redovisat värde 0 2 943 914

NOT 10 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH 
GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG

2019-06-30 2018-06-30

Ingående anskaffningsvärden 42 526 345 0

Inköp 0 42 526 345

Omklassificeringar -4 126 345 0

Utgående ackumelerade anskaffningsvärden 38 400 000 42 526 345

Utgående redovisat värde 38 400 000 42 526 345

NOT 11 ANDRA LÅNGFRISTIGA 
VÄRDEPAPPERSINNEHAV

2019-06-30 2018-06-30

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Inköp 5 647 642 0

Omklassificeringar 4 126 345 0

Utgående ackumelerade anskaffningsvärden 9 773 987 0

Utgående redovisat värde 9 773 987 0

NOT 12 ANDRA LÅNGSIKTIGA FORDRINGAR

2019-06-30 2018-06-30

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Tillkommande fordringar 25 343 099 0

Utgående ackumelerade anskaffningsvärden 25 343 099 0

Utgående redovisat värde 25 343 099 0
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