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Resultatutveckling
Under 1997 antog Softronic som målsättning att i högre grad än tidigare fokusera på
kärnverksamhetens konsulttjänstförsäljning. Detta har under 1998 resulterat i en 
kraftig ökning av andelen tjänsteförsäljning. Förskjutningen från försäljning av hård-
varor med låga marginaler till försäljning av konsulttjänster och egenutvecklade program-
varor har påverkat nettomarginalen positivt. Vidare belastas inte längre resultatet av
utvecklingskostnader för ITM-produkten, vilket skedde under 1996 och 1997.

En annan resultatpåverkande faktor är att en genomgripande organisations-
förändring genomförts med införande av starkt kundorienterade och självstyrande så
kallade IT-Partnerområden. Effektiviteten i organisationen har höjts avsevärt.

ITM Insurance
Den av Softronic utvecklade programvaruprodukten ITM Insurance är avsedd för
försäkringsbranschen och har på allvar lanserats under 1998. De första större licens-
avtalen har tecknats. Skandia AFS har förvärvat licens att nyttja ITM globalt till-
sammans med ett av Softronic likaledes utvecklat fondsystem. Kammarkollegiet har
också förvärvat en ITM-licens.

Nya viktiga avtal mm
Förlängt IT-Partneravtal har tecknats med Seelig & Co AB vilket inkluderar drift och
förvaltning av befintligt stordatorsystem, utveckling av internetlösningar, implementa-
tion av nytt OLF-system samt drift av bokbranschens Intranät BokNet jämte andra nya
Client/Server-lösningar.

Avtal har vidare tecknats med Handelstjänstemannaförbundet om utveckling av ett
helt nytt Web-baserat medlemssystem.

Nya partneravtal har träffats med Microsoft, SAP och Compaq. En ny version av
Skandias fondhanteringssystem har levererats.

Slutleverans av Svenska Spels första Internet-site (www.svenska-spel.se). Lösningen
består av ett helt automatiserat redaktionellt publiceringssystem kombinerat med 
information direkt från on-line systemet.

Etablering i USA
Etablering har påbörjats i USA med avsikt att stödja marknadsföringen av ITM-
produkten samt för att undersöka marknaden för Softronics övriga produkter

Nyemission och börsnotering
Styrelsen och bolagsstämman har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna
i Softronic genom en kombinerad nyemsission utan företrädesrätt för befintliga aktie-
ägare, och försäljning av aktier. Vidare har beslutats ansöka om notering av bolaget 
B-aktie vid Stockholms Fondbörs O-lista. 

Detta kommer att leda till större kunskap om Softronics verksamhet bland kunder
och eftertraktade potentiella medarbetare. Det tillförda kapitalet från emissionen ger
bolaget ytterligare resurser för utbildning av personal samt större resurser för företags-
förvärv och marknadsföring av ITM-produkten.

Investeringar, likvida medel och finansiering
Investeringarna uppgår till 13,1 Mkr, varav goodwill svarar för 10,9 Mkr och inven-
tarier för 2,2 Mkr. Likvida medel har sedan årsskiftet ökat från 13,9 Mkr till 
23,6 Mkr. Bolaget har inga räntebärande lån. 


