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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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Ett litet företag med starkt engagemang och 
stor personlighet
När Syntrans bildades år 1997 av oss, Björn Lindskog 
och Peter Viberg, hade vi redan startat, drivit och ut-
vecklat företag tillsammans i många år. Syftet med 
Syntrans var att investera såväl kapital som samlade er-
farenheter och kunskaper i företag med tydlig tillväxt- 
potential och samtidigt ha kul på vägen. Genom åren 
har våra bolagsengagemang förändrats och vidgats, men 
det är fortfarande vi två som utgör Syntrans. Och vårt 
affärskoncept är oförändrat – att vara engagerade och 
närvarande i de bolag vi investerar i för att kunna göra 
vårt bästa i arbetet med att stötta dem i deras utveckling.

Långsiktighet inom vår kunskapsdomän 
En förutsättning för att vi ska kunna göra vårt bästa är 
att förstå de verksamheter vi investerar i. Ända sedan vi 
inledde vårt samarbete har vi verkat i företag på tekni-
kens framkant. Därför är det naturligt att fokusera på 
teknik- eller kunskapsintensiva företag, där vår kom-
petens och erfarenhet kan göra verklig nytta. Processen 
från en kreativ idé, via en formulerad affärsidé, till väl-
skött och lönsam verksamhet är lång och fylld av utma-
ningar. Vi har själva upplevt alla faser i denna process 
och vet värdet av att agera långsiktigt och uthålligt. 

Personligt engagemang 
Vi vet att de flesta bolag har ett större behov än kapital. 
Det behovet är erfarenhet, kunskap och engagemang. Vi 
har valt att svara mot det genom att begränsa såväl an-
talet bolag vi engagerar oss i som i typen av verksamhet. 
På så sätt säkerställer vi det personliga engagemanget 
och tillgängligheten när de verkligen behövs. Att kunna 
vägleda, inspirera och motivera människor, och i slutän-
den hela företag, till förändring är inte bara viktigt. Vi 
tycker också att det är oerhört roligt och stimulerande.  

Verksamhetskunnande och strategiskt 
perspektiv
Genom våra kompletterande intresse- och kunskaps-
områden kan vi på bred front sätta oss in i ett bolags 
verksamhet. Det ger oss också unika möjligheter att 
identifiera de insatser som krävs för att verksamheten 
i teknik- och kunskapsintensiva bolag ska fungera op-
timalt, på alla nivåer och i alla skeden av utvecklingen. 
Det strategiska arbetet handlar om att få företagens led-
ning att i rätt omfattning lämna brådskande uppgifter i 

vardagen till förmån för de viktiga långsiktiga frågorna. 
Att ställa sig frågorna vad som händer i omvärlden och 
hur vi hittar vår plats i den.

Starkt inflytande med stort ansvar
Genom aktivt arbete med bolagens övriga ägare och 
styrelser, tillsammans med vd och ledning, utvecklar vi 
det strategiska och operationella arbetet. Vi lägger stor 
energi på att stödja bolagens ledningar och säkerställa 
att styrelserna och ledningarna har rätt sammansättning 
och kompetens för sina respektive uppdrag. Med övriga 
huvudägare och styrelser i respektive bolag avhandlar vi 
även långsiktiga mål, strategier och värdegrund. Det är 
ett kontinuerligt arbete som stärker samsynen och un-
derlättar att ta fram tydliga och väl förankrade riktlinjer 
till respektive styrelse. För att kunna bedriva detta ar-
bete är ett starkt inflytande i de bolag vi äger väsentligt, 
men det ställer också krav på att definiera tydliga roller 
och tydligt ansvar. 

Insiktsfulla affärer för nytta och lönsamhet
Vi tror på sund affärsutveckling som har sitt ursprung 
i att skapa nytta för våra företags kunder. Förtroende-
fulla affärsrelationer med nöjda kunder är den viktigas-
te faktorn för bestående utveckling och tillväxt. Med 
det följer också god lönsamhet – för våra företag och i 
slutänden för Syntrans. Att skapa ett sunt affärsklimat i 
tider av snabba förändringar och hård konkurrens bju-
der på tuffa utmaningar. De bolag vi är engagerade i ska 
då veta att vårt arbete vilar på en stark värdegrund där 
ansvar, god etik och affärsmässighet är centrala begrepp 
som vi inte tummar på.

Bolag på hög teknik- och kunskapsnivå
Syntrans engagemang innefattar idag flera företag som 
utvecklar ledande produkter och tjänster inom teknik-
branschen. Vid nya engagemang riktar vi oss till bolag 
med en omsättning på fem miljoner kronor eller som 
snart är där.
Attentec – agila experter med fokus på lösningar basera-
de på internet of things - IoT. 
Syntrans ägarandel: ca 50 %.
Exsitec – ett konsultföretag som gör företagens vardag 
lite effektivare, enklare och roligare med hjälp av affärs-
system, beslutsstöd och mobila lösningar. 
Syntrans ägarandel: ca 31 %.
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”Det här året har handlat mycket om att ta in vad som händer omkring oss och pröva det mot 
befintliga strategier, för att se om de håller och justera vid behov. Känslan när de visar sig hålla är 
oerhört tillfredsställande.”

Peter Viberg, om Syntrans syn på strategi

Shapeline – världsledande utvecklare och leverantör av berö-
ringsfria planhetsmätare för platta produkter inom stålindu-
strin. 
Syntrans ägarandel: ca 65 %
Wematter – ett ungt bolag som utvecklar och tillverkar 
3D-skrivare för kontorsnära miljöer.
Syntrans ägarandel: ca 12 %.

Året som gått
Det gångna året blev mer spännande än vad vi kunde före-
ställa oss. Det var dock inte bolagen som var huvudorsaken, 
eftersom de väsentligen har utvecklats som vi hade förutsett. 
Det som odiskutabelt skapat mest dramatik under året är i 
stället pandemin som svept över världen. Den har trängt in 
i varje hörn av privat- och yrkesliv och gjort stor skada. De 
flesta av oss har känt oro för att drabbas och många har för-
lorat vänner och anhöriga. Vi kan inte annat än känna oss 
lyckligt lottade över de förhållandevis små effekterna i vår 
verksamhet.  
 Det ganska positiva sentiment som fanns i Sverige och 

världen rycktes plötsligt undan i mars. Vi mötte ett helt nytt 
landskap att navigera i, som få eller ens någon hade erfaren-
het av. I våra bolag gick vi direkt in i beredskapsläge för att 
snabbt kunna agera. Täta avstämningar mellan styrelse och 
ledning med löpande uppdateringar av nuläget skapade för-
utsättningar för att effektivt hantera pandemins verkningar. 
Vi satte fokus på affärsverksamheten och på att skapa trygg-
het hos kunder och personal. När detta skrivs, en bit in i an-
dra vågen av pandemin, tycker vi oss kunna se att långsiktig-
het och tydlighet i mål och strategier är rätt val även i en kris 
som denna.
 Attentec är det bolag som drabbats hårdast av pandemin. 
Styrelsen hade mot bakgrund av en stark avslutning året inn-
an tagit beslut om att accelerera tillväxten med många nyan-
ställningar. Pandemins verkningar satte dock käppar i hjulet 
för expansionen. Vi tog därför tråkiga men nödvändiga be-
slut om såväl neddragningar som korttidspermitteringar. En 
bit in i det nya året kunde vi se att det var rätt beslut, hur ont 
det än gjorde.
 På Exsitec har arbetet för en notering på Nasdaq First 
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North präglat vår insats. Vi har under hela vägen fram haft 
förhoppningen att aktiemarknaden, på samma sätt som vi 
själva, ska uppskatta de kvaliteter som finns i Exsitec. När 
Affärsvärlden skrev att de inte hittat några flaggor inför no-
teringen och att bolaget övertecknades 13 gånger upplevde 
vi det som en bekräftelse på det vi arbetat för.
 För Shapeline har det varit ett fantastiskt år trots pande-
min. Den fokusering på utvalda marknader och produktseg-
ment inom stålindustrin som gjordes inför året har träffat 
helt rätt. Bolaget har expanderat i Asien och fått ett riktigt 
genombrott med många affärer på mätutrustning för till-
lämpningen inom segmentet varmband. Den nya styrelsen 
har hittat bra former för sitt samarbete med ledningen.
 I Wematter har vi återgått till ett mer aktivt engagemang 
genom att ta plats i styrelsen i slutet av året. Bolagets pro-
dukt, 3D-skrivaren Gravity, har fått sina första kunder. Ef-
ter den första leveransen av Gravity 2.0 har Wematter fått 
en mycket nöjd kund i Husqvarna, som utvecklar och säljer 
trädgårdsmaskiner och redskap för park och skog.

En tillbakablick från framtiden
När vi om ett tiotal år tittar tillbaka på det gångna året 
kommer troligen inte pandemins medicinska verkningar att 
stå ensamma i fokus. Vi blir varse att vi har genomgått ett 
paradigmskifte. Några resultat kan vi se redan nu, som hur 
vi hittar nya effektivare sätt att mötas, eller hur e-handeln 
förändrar våra konsumtionsmönster. Men mycket annat 
återstår säkert att se. Förhoppningsvis kommer vi till dju-
pare insikt om människans negativa inverkan på vår planet. 
I pandemins spår lär vi oss också att även de tuffaste utma-
ningarna kan övervinnas, med gemensamma krafter. Inom 
Syntrans är vi övertygade om att innovativ teknik har en av-
görande roll för att möta de utmaningar och ta vara på de 
möjligheter som paradigmskiftet medför. Här har bolagen 
i vår sfär bra positioner. Med stark tilltro till företagen och 
alla duktiga och engagerade medarbetare ser vi med tillför-
sikt framåt.

“Den senaste tidens förändrade arbetssätt för många visar tydligt på möjligheterna och 
kraften i digitaliseringen. Det fångar också Internets ursprungliga tanke med enkel och snabb 
kommunikation mellan allt och alla.”

Björn Lindskog, om Syntrans syn på 5G och internet of things
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Attentec
Affärsnytta med de uppkopplade sakernas internet
Tala med vindkraftverket, lyssna till bilen, låt lamporna bekanta sig med varandra. Internet of 
things, IoT, gör det möjligt att driva den digitala utvecklingen längre än någonsin tidigare tack vare 
informationsutbyte med “uppkopplade saker”. Attentec hjälper företag och organisationer att 
bli framgångsrika i denna utveckling med produkter och tjänster som är hållbara och säkra.

När det handlar om IoT 
är vi både internet- och 
sakkunniga 
Attentec är en oberoende systemin-
tegratör specialiserad på mjukva-
ruutveckling för internet of things. Vi 
erbjuder expertkompetens och kom-
pletta IoT-lösningar som hjälper våra 
kunder att öka sin omsättning, mins-
ka risker och kostnader samt effekti-
visera sina processer.  

Tillsammans med våra kunder tar vi 
fram hållbara affärsmodeller, analy-
serar systemkrav och utvecklar mjuk-
vara till färdiga IoT-lösningar. Efter 
leverans säkerställer vi lösningarnas 
tillgänglighet genom förvaltning och 
vidareutveckling.  

Attentec har de specialistkompetenser 
som krävs för att driva alla delar av 
kundernas IoT-projekt. Vi tillämpar 
ett agilt förhållningssätt för att skapa 
ett nära och effektivt samarbete mel-
lan oss, kunden och andra partners. 
Arbetssättet resulterar i framgångs-
rika projekt som verkligen levererar 
kundnytta. 

Artificiell intelligens lyfter 
fram databasernas dolda 
talanger 
Verksamhetsårets mest spännande 
och roliga utveckling har varit att se 
hur artificiell intelligens, AI, fått sitt 
genomslag hos våra kunder. AI, eller 
mer specifikt maskininlärning, har 
alltid varit intressant för Attentecs 
kunder eftersom de data som sam-
las in i IoT-lösningar har varit svåra 
att analysera och dra nytta av. Under 
året har vi utvecklat och driftsatt flera 
AI-tillämpningar som klarar att ana-
lysera till exempel ljud, text, bilder 
och film. Vi har också skapat tillämp-
ningar som utnyttjar många helt oli-
ka datakällor, som trafikflöde, väder, 
årstid och idrottsevenemang, för att i 
realtid göra ruttplanering och predik-
tion av ankomsttider. 

AI och maskininlärning, i motsats till 
traditionell programvaruutveckling, 

utgår från data och skapar algoritmer. 
Det innebär att vi kan skapa algorit-
mer som är fria från våra mänskliga 
begränsningar. De kan också utveck-
las i takt med att vi får tillgång till 
nya data. Dagens tillgång till massiva 
mängder data och stor beräkningska-
pacitet gör att vi står på tröskeln till 
ett nytt stort steg i teknikutveckling-
en, i människans tjänst. Släpp loss 
kraften i dina data och börja använda 
AI! 

 “Coronapandemin hade en dramatisk påverkan på världen 
och skapade stor osäkerhet i näringslivet. Under Syntrans 
distinkta ledning ledde styrelsen ett scenario- och åtgärdsarbete 
som resulterade i snabb anpassning av Attentec till de nya 
förutsättningarna. Det har idag gett oss en stabil och utmärkt 
position att offensivt satsa på expansion och utveckling av 
verksamheten!”

Anders Englund, VD Attentec
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Exsitec
IT-stöd för lönsam och stabil tillväxt i osäkra tider

Vi väljer kvalitetsverktygen 
som håller länge och gör 
arbetetet enklare
Exsitec bidrar till en effektivare och 
enklare vardag för våra kunder, ge-
nom att välja ut bra programvaror 
från olika leverantörer, se till att de 
fungerar tillsammans i kundens verk-
samhet och ta ansvar efter leveransen.

Våra kunder är medelstora bolag 
med en omsättning från 50 Mkr och 
uppåt, där vi bidrar med både rådgiv-
ning och kompetens kring de utvalda 
verktygen. Målet är att skapa ständigt 
utvecklande kundrelationer där vi till-
för ett stort värde över mycket lång 
tid.

Samtidigt vill vi vara en plats där vår 
personal trivs och utvecklas. Vårt sto-
ra traineeprogram som vi initierade 
under 2019 blev mycket lyckat och 
försörjde både vår konsultorganisa-
tion och vår försäljnings- och mark-
nadsfunktion med ny kompetens. 
Trots den osäkerhet som drabbat oss 
alla det senaste året valde vi att för-
söka upprepa succén och välkomnade 
33 nya anställda till vår verksamhet i 
augusti 2020.

Framgång genom närmare 
samarbete för distansarbete
Behovet av digitala stödsystem har 
blivit ännu tydligare när verksamhe-
ter ställer om till distansarbete i köl-
vattnet av covid-19-pandemin. På Ex-
sitec var vi väl förberedda eftersom vi 
är vana vid att arbeta i distribuerade 
team från flera kontor. Att våra kun-
der skulle ställa om så snabbt hade vi 
dock inte väntat oss. Pandemin blev 
en katalysator, om än med alldeles för 
stora mänskliga och ekonomiska för-
luster på vägen.

Efter att ha sett orderingången dala 
avsevärt i slutet av första kvartalet 
hittade vi tillsammans med våra kun-
der nya arbetssätt. Vi kunde därmed 
avsluta våren och försommaren med 
starka försäljningssiffror och en stark 
tillväxt. Högre effektivitet och lägre 
reskostnader resulterade i förbättrade 
marginaler och mycket starka ekono-
miska resultat.

Sedan en tid har vi haft som ambition 
att notera vår aktie på en publik han-
delsplats. Före sommaren bedömde vi 
att det var rätt tid och noterade Ex-
sitec-aktien på tillväxtlistan Nasdaq 
First North. Vi tog in ca 50 Mkr till 
bolaget, för att stärka balansräkning-
en och lägga grunden för fortsatt ex-
pansion.

Mindre dubbelarbete, rätt nivåer på inköpen, automatiserad fakturahantering, bättre struktur 
i säljavdelningens arbete, automatisering av budget- och prognosarbetet. I alla verksamheter 
finns det många områden där digitala stödsystem har blivit en nödvändighet för att behålla 
konkurrenskraften. Där behoven finns, där finns också Exsitec.

”Efter tio års samarbete trodde nog både jag och vår styrelseordförande 
Peter Viberg att vi hade gått igenom det mesta tillsammans. Under året 
har vi dock ställts inför nya prövningar. Först i den stora osäkerheten 
under våren när covid-19-pandemin bröt ut. Sedan efter sommaren 
när vi fick utforska mer positiva men för oss nya situationer i samband 
med vår börsintroduktion. Det är skönt att kunna falla tillbaka på en 
beprövad relation när man skall ta sig igenom osäkra tider. Med lite 
mer distans kan man bara konstatera att det har varit ett mycket 
utvecklande och positivt år för Exsitec.”

Johan Kallblad, VD Exsitec
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Vi förädlar planhet till 
lönsamhet
Shapeline utvecklar och säljer världs-
ledande mätsystem för ”in-line” plan-
hetsmätning av plåtar och band. Vi 
har vår bas i Linköping men verkar 
över hela världen. Idag har Shapeline 
över 130 installationer hos globala 
stålgiganter som Arcelor Mittal, Ba-
osteel, POSCO, Nucor och SSAB. En 
stor del av systemen återfinns i norra 
Europa där industrin var tidigt ute 
med att producera höghållfast stål. 
Vår nyförsäljning sker dock framfö-
rallt i Asien, den region som produ-
cerar överlägset mest stål idag. Här 
finns också flera producenter som 
ligger i den absoluta framkanten vad 
gäller produktion av avancerade stål-
produkter.
 
Shapelines mätteknik har rötter i 
forskningen inom avancerad bildbe-
handling och lasertriangulering vid 
Linköpings universitet. Idag nyttjar 
vi smartkamerateknik som möjliggör 
högupplösta mätningar trots att stål-
bandens hastighet i produktionslin-
jen närmar sig 25 meter per sekund. 
Miljön innebär många mättekniska 
utmaningar, där vi exempelvis använ-
der tidsförskjutna uppsättningar av 
mätdata för att eliminera vibrations-
störningar.

Varmt mottagande inom 
varmbandsproduktionen
Redan under 2016 tog bolaget steget 
att bredda produktportföljen med två 
helt nya produkter. Därmed förläng-
des den del av produktionskedjan där 
Shapelines teknik är tillämplig. Veri-
Shape är avsedd för mätning på varm-
band och VeriFlat är ett enklare mät-
system för mätning i processlinor och 
stålservicecenter. Båda produkterna 
vidgar vår tillgängliga marknad. De 
ökar också den adresserbara geogra-
fiska marknaden, när tillämpningarna 
blir fler och mer spridda. 

Produktion av varmband är den ab-
solut största applikationen för berö-
ringsfri planhetsmätning idag. Mät-
data från VeriShape används dels för 
att styra valsningsprocessen i realtid, 
dels för kvalitetssäkring och för att 
driva processförbättringsarbete. Vår 
ambition är att ta en marknadsle-

dande position inom varmband och 
vi har under året tagit viktiga steg i 
den riktningen genom försäljningen 
av ytterligare sex VeriShape-system. 
Tre av dessa kommer att levereras till 
Baosteel i Kina som är världens näst 
största stålproducent, 12 gånger stör-
re än SSAB.
 
Framstegen inom varmbandssegmen-
tet och på den asiatiska marknaden 
gjorde att vi nådde våra omsätt-
nings- och resultatmål. Målen för 
orderingång överträffades trots att 
marknaden bromsade in på grund av 
covid-19-pandemin.
 
Asien har blivit en allt viktigare mark-
nad för Shapeline och vi har därför 
förstärkt våra säljkanaler i denna re-
gion, ett arbete som kommer att fort-
sätta framgent.

Glödande stålband som valsas fram i motorvägsfart. Vibrationer, ånga och gnistrande 
glödskal. En extrem miljö, nästan orimligt tuff för precisionsmätning. Här verkar Shapeline, 
med expertkompetens, applikationsutveckling och systemdesign för att stärka stål- och 
metallindustrins lönsamhet.

Shapeline

”Björn med sin knivskarpa tekniska ådra och bakgrund bidrar 
dels genom att hjälpa oss att vidareutveckla och modernisera 
vår mjukvaruplattform, dels strategiskt via sin plats i bolagets 
styrelse. Som en aktiv och engagerad styrelseordförande leder 
Peter arbetet med att forma bolagets strategiska och långsiktiga 
inriktning. För mig fungerar både Peter och Björn, i såväl små 
som stora frågeställningar, som bra diskussionspartners med 
sitt djupa kunnande, sin erfarenhet och kanske framförallt sitt 
starka engagemang.”

Markus Norén, VD Shapeline

Precisionsmätning hetare än stål, på expansiv 
världsmarknad
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Från invecklad teknik till 
utvecklad och lättanvänd 
produkt
Gravity är Wematters avancerade 
3D-skrivare. Dess främsta fördelar 
är att den är enkel att använda och 
att resultatet blir lika bra som form-
sprutade produkter, utan att kunden 
behöver tillverka dyra verktyg. Med 
vår senaste version av Gravity tar vi 
användarvänligheten till en ny nivå. 
3D-skrivaren har en stor och tydlig 
touch-skärm och med instruktioner 
och videoklipp förenklas hanteringen 
ytterligare. Gravity använder en tek-
nik som kallas selektiv lasersintring 
(SLS), en mer avancerad teknik än den 
i vanliga 3D-skrivare som dominerat 
marknaden såväl inom industrin som 
för privatpersoner. Med SLS-tekniken 
skapas föremålen i en pulverbädd, vil-
ket tillåter i det närmaste fria former. 
I pulverbädden kan samtidigt ett stort 
antal föremål skrivas med jämn kvali-
tet och hög hållfasthet. Metoden inne-
bär dock många utmaningar ur an-
vändarperspektiv och vår målsättning 
har hela tiden varit att förenkla tek-
niken och göra den tillgänglig för en 
större marknad. Detta var ett av skä-
len till att Husqvarna valde Wematter 
som leverantör av 3D-skrivare till de-
ras konstruktionsavdelning.

Nya material, nya möjligheter, 
nya kunder
Flera år av täta samarbeten både 
inom forskning och med erkända in-
dustribolag i Sverige börjar nu bära 
frukt i form av nya kunder. Efter att 
ha haft Husqvarna Group som refe-
renskund inom industrisegmentet har 
vi nu börjat adressera fler kunder som 
vill använda 3D-utskrivna kompo-
nenter. Tillämpningsområden finns 
bland annat inom automation, medi-
cinteknik och forskning. 

Under året har Wematter både av-
slutat och påbörjat flera forsknings-
projekt inom materialområdet för 
att dels stärka kompetensen internt, 
dels pröva nya marknadssegment. 
Ett av projekten har pågått i fyra år 
och handlar om att skriva ut proteser 
i biobaserade kompositer från sko-
gens råvara nanocellulosa. Projektet 
har resulterat i demonstratorer som 
visar potentialen för biokompatibla 

miljövänliga och kroppsvänliga 
3D-utskrifter. Vidare har Wematter 
initierat flera forskningsprojekt kring 
materialet grafen. Här handlar till-
lämpningen främst om att få fram le-
dande material för nya applikationer, 
exempelvis elektronikkapslingar och 
rörkopplingar.

Att se hur ett finkornigt pulver förvandlas till en detaljerad slagtålig produkt är nästan magiskt. 
Men det är i högsta grad verkligt och självklart på Wematter, Linköpingsbolaget som utvecklar, 
tillverkar och säljer avancerade 3D-skrivare. De är kärnan i ett helt ekosystem för tillverkning av 
starka och funktionella komponenter, nära utvecklingsavdelningar och laboratorieverksamhet.

”När bolaget vuxit med mer personal, fler kunder och större 
utmaningar har även kraven på ett systematiskt strategi- och 
ledningsarbete höjts. Under året har Peter på Syntrans stöttat 
bolaget och mig i vd-rollen med strategidiskussioner och 
insatser som rustar oss för nästa tillväxtfas.”

Robert Kniola, VD Wematter

Wematter
Teknikdrivna 3D-skrivarbolaget får nya kunder
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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 inflytande tar vi en aktiv roll i 
styrelser och arbetar i nära samarbete med vd och ledning 
för att utveckla bolagen. Vi förstärker det strategiska och 
ibland det operationella arbetet och tillsammans med öv-
riga delägare skapar vi långsiktigt välmående företag med 
tydliga mål.

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

Väsentliga händelser under året
Verksamhetsåret 19/20 har väsentligen utvecklats i linje 
med våra förväntningar även om Corona-pandemin brom-
sat utvecklingen till viss del.

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

Vi har tillsammans med flertalet övriga ägare i Wematter 
ställt ut en konvertibel om cirka 10 Mkr som en brygga 
till kommande finansieringsrunda där vår andel uppgår till 
cirka 2,2 Mkr. Vi har förbundit oss att konvertera den och 
räknar med att det ska ske runt årsskiftet 20/21.

Påverkan av Corona-pandemin
För Syntrans värdepappersförvaltning har året varit 
turbulent även om vi inte på långt när upplevt samma 
volatilitet i vår portfölj som aktiemarknaderna i stort har 
uppvisat. Strategierna för förvaltningen har visat sig hålla 
bra genom en kris som denna.

Pandemin var inledningsvis skrämmande och gjorde att 
vi i våra bolag gick in i ett läge med högre beredskap. Vi 
försökte tolka nuläget och skapa scenarier att agera utifrån 
och vidtog även en del skyddande åtgärder. Åtgärderna 
visade sig fungera och vara på en lagom nivå och vi har 
efter bokslutsdagen väsentligen återgått till mer av ett 
normalläge.

Syntrans har inte sökt eller mottagit några stöd under 
pandemin.

Förväntad framtida utveckling
Våra verksamheter har börjat det nya verksamhetsåret med 
en positiv utveckling. Det underliggande sentimentet är 
dock väldigt oklart på grund av utvecklingen med Corona 
vilket gör det ovanligt svårt att göra en bedömning om ens 
den närmaste framtiden.

Vi är ändå i grunden positiva mot bakgrund av den styrka 
som våra bolag uppvisat genom pandemin och de positiva 
nyheter som kommit rörande vaccin.
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FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)
   
Moderbolaget 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17

Nettoomsättning (tkr) 982 3 471 1 435 1 286
Resultat efter finansiella poster (tkr) 3 524 5 156 71 799 23 398

Balansomslutning (tkr) 135 451 144 238 163 563 118 491
Soliditet (%) 96 88 76 57
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 20 000 124 231 053 3 077 011 127 428 064

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma: 3 077 011 -3 077 011 0

Årets resultat 2 882 612 2 882 612

Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 127 308 064 2 882 612 130 310 676
 

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

balanserad vinst 127 308 064

årets vinst 2 882 612

130 190 676

disponeras så att ny räkning överföres 130 190 676
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RESULTATRÄKNING

Not 2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

Nettoomsättning 981 642 3 471 008
Övriga rörelseintäkter 46 181 0

1 027 823 3 471 008

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -597 829 -1 545 254

Övriga externa kostnader -808 528 -402 429

Personalkostnader 2 -1 588 257 -2 163 966

-2 994 614 -4 111 649

Rörelseresultat -1 966 791 -640 641

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 3 1 001 600 -2 490 146

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 4 686 008 8 660 545

Räntekostnader och liknande resultatposter -196 708 -373 994

5 490 900 5 796 405

Resultat efter finansiella poster 3 524 109 5 155 764

Resultat före skatt 3 524 109 5 155 764

Skatt på årets resultat 5 -641 498 -2 078 753

Årets resultat 2 882 611 3 077 011
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Not 2020-06-30 2019-06-30

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 6 0 0

0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 7 5 133 251 5 133 251

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 8 38 400 000 38 400 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 9 773 987 9 773 987

Andra långfristiga fordringar 10 25 343 099 25 343 099

78 650 337 78 650 337

Summa anläggningstillgångar 78 650 337 78 650 337

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 170 000

Fordringar hos koncernföretag 88 102 400 667

Aktuell skattefordran 347 918 0

Övriga fordringar 2 281 581 4 481

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 192 157 63 985

2 909 758 639 133

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 50 266 200 63 442 215

50 266 200 63 442 215

Kassa och bank 3 624 627 1 506 222

Summa omsättningstillgångar 56 800 585 65 587 570

SUMMA TILLGÅNGAR 135 450 922 144 237 907
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Not 2020-06-30 2019-06-30

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 127 308 064 124 231 054

Årets resultat 2 882 612 3 077 010

130 190 676 127 308 064

Summa eget kapital 130 310 676 127 428 064

Skulder Not

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 20 291 59 405

Skulder till koncernföretag 326 034 942 390

Aktuella skatteskulder 0 654 070

Övriga skulder 4 763 921 15 123 979

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 000 30 000

Summa kortfristiga skulder 5 140 246 16 809 851

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 135 450 922 144 237 907

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 
företaget 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 
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent 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. 
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Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underlig-
gande transaktion redovisas direkt mot eget kapital var-
vid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.
 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räken-
skapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomst-
skatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas 
utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättning-
ar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga 
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semes-
ter, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad 
anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas 
som kostnad och en skuld då det finns en legal eller in-
formell 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§ upp-
rättas ingen koncernredovisning.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidoin-
täkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före 
bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reser-
ver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

NOT 2 MEDELTAL ANSTÄLLDA

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

Medeltal anställda 2 2

NOT 3 RESULTAT FRÅN  ANDELAR I 
KONCERNFÖRETAG

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

Erhållna utdelningar 1 001 600 29 002 400

Nedskrivningar 0 -31 492 546

1 001 600 -2 490 146
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NOT 4 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH
LIKNANDE RESULTATPOSTER

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

Ränteintäkter från koncernföretag 177 172 177 601

Övriga ränteintäkter 41 193 084

Resultat vid försäljningar 4 508 795 8 289 860

4 686 008 8 660 545

NOT 5 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

Aktuell skatt -632 922 -1 693 450

Justering avseende tidigare år -8 576 -348 762

Avkastningsskatt på utländsk kapitalförsäkring 0 -36 541

-641 498 -2 078 753

NOT 6 INVENTARIER, VERKTYG
OCH INSTALLATIONER

2020-06-30 2019-06-30

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 7 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2020-06-30 2019-06-30

Ingående anskaffningsvärden 53 911 619 48 930 760

Inköp 0 2 036 032

Utställd konvertibel* 0 2 944 827

Utgående ackumelerade anskaffningsvärden 53 911 619 53 911 619

Ingående nedskrivningar -48 778 368 -17 285 822

Årets nedskrivningar 0 -31 492 546

Utgående ackumelerade nedskrivningar -48 778 368 -48 788 368

Utgående redovisat värde 5 133 251 5 133 251

*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 8 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH 
GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG

2020-06-30 2019-06-30

Ingående anskaffningsvärden 38 400 000 42 526 345

Omklassificeringar 0 -4 126 345

Utgående ackumelerade anskaffningsvärden 38 400 000 38 400 000

Utgående redovisat värde 38 400 000 38 400 000

NOT 9 ANDRA LÅNGFRISTIGA 
VÄRDEPAPPERSINNEHAV

2020-06-30 2019-06-30

Ingående anskaffningsvärden 9 773 987 0

Inköp 0 5 647 642

Omklassificeringar 0 4 126 345

Utgående ackumelerade anskaffningsvärden 9 773 987 9 773 987

Utgående redovisat värde 9 773 987 9 773 987

NOT 10 ANDRA LÅNGSIKTIGA FORDRINGAR

2020-06-30 2019-06-30

Ingående anskaffningsvärden 25 343 099 0

Tillkommande fordringar 0 25 343 099

Utgående ackumelerade anskaffningsvärden 25 343 099 25 343 099

Utgående redovisat värde 25 343 099 25 343 099

NOT 11 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
I mitten av september 2020 noterades Exsitec Holding 
AB på Nasdaq First North. Syntrans innehav uppgår 
till 3 200 000 aktier (27,3 %) efter viss utspädning 
i samband med emissionen vid noteringen. Vi har i 
samband med noteringen förbundit oss att inte avyttra 
något av vårt innehav under de första tolv månaderna 
som noterat bolag.

I november 2020 förvärvade Syntrans begagnade 
teckningsoptioner i Wematter och löste in dem mot 
aktier. Syntrans äger därefter 26 117 aktier (13,1 %), en 
ökning med 3 040 aktier.
 Utveckling av Covid är svårförutsedd och även dess 
påverkan på oss. Sett till hur pass lite vi påverkats så här 
långt är vår bästa bedömning att påverkan kommer vara 
begränsad.
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Linköping den 17 december 2020

Björn Lindskog    Peter Viberg    
Ordförande      Verkställande direktör    

Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 december 2020
Ernst & Young AB

 

Clas Tegidius
Auktoriserad revisor




