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• Nettoomsättningen uppgick till 46,8 (50,6) MSEK, en minskning med 8 % jämfört 
med motsvarande period 2017. 

• Periodens EBITDA uppgick till 1,3 (2,6) MSEK. 

• Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (0,9) MSEK, vilket motsvarar en 
rörelsemarginal på -1,2 (1,9) %.

• Periodens resultat uppgick till -1,3 (0,4) MSEK. 

• Resultat per aktie uppgick till -0,06 (0,02) kr/aktie. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,3 (-4,4) MSEK.

• Wireless System Integration (WSI), ingick under det gångna kvartalet, 
partnerskap med Tele2 IoT. Partnerskapet innebär att bolagen nu stärkt sitt 
erbjudande inom Internet of Things (IoT), då de nu kan gå ut med ett gemensamt 
erbjudande som hjälper kunderna att på ett strukturerat och konkret sätt hitta 
de värden som IoT kan generera. 

• Under februari månad erhöll Åkerströms en order om 400 TSEK. Ordern 
kommer från en internationell ståltillverkare med verksamheter i 43 länder och 
rör ett utbyte av befintliga, äldre radiosystem till Åkerströms säkra och robusta 
Remotus Era system.

• Åkerströms har under kvartalet även erhållit ytterligare en order för leverans 
av radiostyrningssystem till gruvindustrin. Ordern avser en omfattande 
infrastruktur till världens största guldgruva, Grasberg Mine, som ligger i 
Indonesien. Ordern uppgår till 500 TSEK. 

• Utöver ovanstående tog Åkerströms även hem en stor radiostyrningsorder för 
leverans till gruvindustrin. Radiostyrningen skall användas för kranstyrning i en 
av världens största privatägda koppargruvor, Escondida i Chile. Ordern uppgår 
till 1 MSEK och går via Åkerströms distributör i Chile.

• Malmöbaserade IIOX har landat en affär med en aktör inom livsmedelsindustrin. 
Affären innebär att IIOX levererar en molnlösning som hanterar och övervakar 
produktion av livsmedel. IIOX mjukvara gör det möjligt att i realtid övervaka 
tillverkningsprocessen och hitta eventuella avvikelser, vilket ger hög kvalitet och 
mindre förluster då färre produkter behöver kasseras.

• Allgon AB har bytt Certified Advisor från Redeye till FNCA Sweden AB. 
Förändringen trädde i kraft 29 januari.

K V A R T A L E T  I  K O R T H E T
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Allgon är en svensk koncern som investerar i teknikföretag 
med global kundbas inom digitalisering, trådlös 
kommunikation och industriell ”Internet of Things” (IIoT). 
Drivkraften bakom Allgons verksamhet är den pågående 
digitaliseringen och den snabba utvecklingen inom trådlös 
kommunikation där allt mer data skickas trådlöst mellan 
människor och maskiner samt maskiner till maskiner.

Genom att koncernbolagen renodlar sin affär och vidareutvecklar 
produkterna samtidigt som det sker ett omfattande samarbete inom 
koncernen, blir resultatet nya erbjudanden som skapar ett större 
affärsvärde för våra kunder. Samarbetet mellan dotterbolagen omfattar 
hela värdekedjan från design, teknikutveckling och produktion till 
marknadsföring och service. Att spänna över många teknik- och 
affärsområden – från skiss till färdig produkt – kommer att leda till stabil 
tillväxt och ökad lönsamhet.

Våra affärsområden är connectivity, industriell radiostyrning och 
industriell IoT för krävande miljöer. Allgongruppen har cirka 100 
medarbetare och består av dotterbolagen Åkerströms, Wireless System 
Integration (WSI), Satmission, IIOX och Smarteq Wireless. Dotterbolaget 
Allgon Supply ansvarar för koncernens globala sourcing och inköp och 
under Allgon Supply ligger även en sammansättningsfabrik i Tianjin, Kina.

Den gemensamma nämnaren för alla dotterbolagen är trådlös 
kommunikation. Bolagen säljer sina produkter och tjänsteerbjudanden 
till tung svensk och internationell industri och global future-tech. De 
huvudsakliga kunderna finns inom fordon, tung tillverkningsindustri, 
telekom, energi och broadcasting.

Samtliga dotterbolag är ledande inom sina respektive teknikområden. 
Framtagningen av nya produkter sker alltid i nära samarbete med våra 
kunder och tillsammans med universitet och forskningscenter. Ca 30% av 
koncernens medarbetare arbetar direkt med teknisk produktutveckling.

Allgongruppen har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Verksamheten 
bedrivs i Kista, Malmö, Björbo, Kalix samt i Tianjin, Kina.

Allgon AB:s aktie handlas på Nasdaq First North (ALLG B), Certified 
Advisor är FNCA Sweden AB.
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De senaste två åren har Allgonkoncernen haft fokus på förvärv 
och därmed utvecklats i hög takt. Syftet har varit att uppnå 
en större volym i omsättning och en solid strukturell bas. 
Inledningsvis ges en översikt av vårt senaste avtal om att förvärva 
Tele Radio – en historisk milstolpe.

Förvärvet av Tele Radio kommer att medföra att koncernen blir 
en kraftfull internationell spelare, med närmare 350 anställda 
och verksamheter i 15 länder. Med detta på plats får vi en väl 
etablerad plattform där vi kan fokusera på organisk tillväxt 
och att bli en ännu större internationell aktör. Vi bedömer att 
marknaden inom industriell radiostyrning uppgår till 5 miljarder 
SEK på global nivå, vilket innebär möjligheter att växa ytterligare. 
Vi ser dessutom potentiella synergieffekter på kostnadssidan 
med våra befintliga verksamheter om cirka 15 MSEK, som är 
planerade att realiseras över en treårsperiod. Affären är en av de 
större internationella affärerna som gjorts under senare tid inom 
detta segment.

Tele Radio, med huvudkontor i Göteborg, sysselsätter fler än 
240 medarbetare. De har haft en stark historisk tillväxttakt i 
nettoomsättningen med en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 
12 procent sedan 1999. För räkenskapsåret 2017 hade Tele 
Radio en nettoomsättning om cirka 252 MSEK samt justerad 
EBITDA, inklusive bedömda IFRS-effekter, om 51 MSEK. Under 
första kvartalet 2018 hade Tele Radio en tillväxt på över 20 
procent.

Som del av förvärvslikviden kommer Allgon att emittera 
stamaktier till ett värde av cirka 66 MSEK till delar av Tele Radios 
ledning samt en av huvudägarna. Bolaget har för avsikt att 
finansiera förvärvet genom en företrädesemission och har därtill 
gett ABG Sundal Collier i uppdrag att utvärdera möjligheterna 
samt bedöma förutsättningarna att emittera skuldinstrument 
eller uppta annan lånefinansiering.

Köpeskillingen uppgår till 350 MSEK på kassa- och skuldfri basis 
med en potentiell tilläggsköpeskilling om 50 MSEK, förutsatt att 
vissa finansiella mål för Tele Radio uppfylls. Vidare kommer Allgon 
i samband med genomförandet av transaktionen refinansiera 
vissa existerande lån. Förvärvsavtalet är villkorat av att Allgon 
erhåller erforderlig finansiering för genomförandet av förvärvet. 

Allgonkoncernens omsättning för det första kvartalet uppgick 
till 46,8 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 1,3 MSEK 
på EBITDA-nivå. Förklaringen till det lägre resultatet är den 
fluktuation som finns i Satmissions projektförsäljning. Detta 
påverkar resultatet för affärsområdet Connectivity under 
kvartalet och kan fortsättningsvis variera över helåret.

Kassaflödet var negativt vilket beror på en kombination av 
kraftigt minskat leverantörsskulder samt ökade kundfordringar 
för kvartalet som helhet.

Åkerströms tar ett rejält kliv framåt och stärker sitt resultat 
väsentligt, jämfört med föregående år. Det första kvartalet gör 
bolaget ett rörelseresultat på EBITDA nivå på 3.0 MSEK vilket 
är näst intill en fördubbling jämfört med föregående år. Samtidigt 
har en del leveranser under det första kvartalet förskjutits till 
det andra kvartalet. En stor order till Ensconida, en av världens 
största gruvor, medför att bolaget stärker sin position ytterligare 
inom gruvindustrin. Inledningen av året visar på fortsatt stark 
tillväxt för Åkerströms. 

Smarteq bidrar positivt resultatmässigt och är marknadsledande 
i Norden av antenner för smarta elmätare och laddstolpar 
för elfordon. Försäljningen till affärsområdet Energi, som är 
Smarteqs största affärsområde, ligger på en lägre nivå än 
föregående år på grund av att utrullningen av smarta elmätare 
i Norge går mot sitt slut, och den kommande utrullningen av 
smarta elmätare i Sverige beräknas komma igång med större 
volymer under nästa år. För att parera gapet i volym bearbetar 
Smarteq aktivt den europeiska marknaden inom dessa 
områden. Under årets första månader har Smarteq haft en stark 
efterfrågan på nya projekt från både nya och befintliga energi-, 
fordons- och industrikunder, där det finns goda möjligheter till 
nya affärer framöver. 

Allgongruppen har en målsättning att bli en konkurrenskraftig 
aktör inom Internet of Things (IoT) för industrin. Förvärvet 
av IIOX var ett led i arbetet med att bredda koncernens 
kunderbjudande till att nu även omfatta behandling av kundernas 
data. 

Wireless System Integration (WSI) och IIOX har under kvartalet 
vunnit ny affär för leverans av en molnbaserad lösning för 
övervakning i produktion av livsmedel. WSI har även ingått 
partnerskap med Tele2 IoT, vilket innebär att vi nu gemensamt 
kan erbjuda kunderna helhetslösningar. 

 
Framtidsutsikter 
Förvärvet av Tele Radio är inriktad på en expansion 
internationellt där vi får en infrastruktur och försäljningsdriven 
verksamhet i mer än 15 länder. Allgonkoncernen tar därmed 
ett stort steg till att bli en av de ledande aktörerna inom 
radiostyrning för industriella och mobila applikationer. Vår 
huvudfokus kommer vara fortsatt internationell tillväxt och 
genom en väl etablerad affärsmodell kan vi skala upp befintliga 
verksamheter och fortsätta att öka försäljning och tillväxt under 
kommande år. Vi ser fram emot ett intensivt år med en spännande 
och unik möjlighet som öppnats genom vårt nya förvärv Tele 
Radio.  
 
Johan Hårdén, VD 
Stockholm, den 11 maj 2018

Ä N  S T Ö R R E  I N T E R N A T I O N E L L  A K T Ö R

V D  H A R  O R D E T
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A L L G O N S  K O N C E R N S T R U K T U R
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Affärsområde industriell IoT
Wireless System Integration (WSI) 
Dotterbolaget WSI är ett designhus grundat 2002. Bolaget 
tar tekniska produktvisioner från idé till volymproduktion 
inom IIoT, Future Tech och avancerad trådlös kommunikation. 
Företaget specialiserar sig på att utveckla och industrialisera 
sensor-baserade IoT-lösningar som är fyllda med trådlös 
teknik.

WSI’s kompetens ligger inom affärsutveckling, 
systemarkitektur, industri-, hårdvaru-, mjukvaru- och 
mekanikdesign. WSI har ett eget in-house-team, smarta 
designprocesser och färdiga affärslösningar som stöder 
företag som ska digitalisera sina produkter. WSI har även 
egna testfaciliteter som RF-laboratorier och klimatkammare. 
Företaget arbetar nära ackrediterade testhus som Intertek, 
Cetecom och Delta.

WSI’s kundprojekt har bland annat utmynnat i produkter och 
system som NorthStar Sitetels ACE, den sensorbaserade, 
multifunktionella knappen Flic, konferenssystemet 
Minto, Folksam Köra Säkert och designen av Husqvarnas 
trådlösa sensorbox för robotgräsklippare, som utvecklades 
tillsammans med Telit.

I mars 2017 belönades WSI med utmärkelsen Årets IoT-
företag. Bolaget fick utmärkelsen för sin stora mängd 
framgångsrika projekt med svenska och internationella 
kunder.

Bland kunderna finns både enterprise-bolag som Assa Abloy, 
Atlas Copco, Husqvarna och innovativa teknikspelare som 
NorthStar och myFC. WSI samarbetar också med en lång 
rad namnkunniga partners och distributörer som Cybercom, 
Nordic Semiconductors, Telit, Sierra Wireless och uBlox.

IIOX 
IIOX erbjuder en säker Internet of Things-plattform för 
företagstillämpningar inom framförallt industri och energi. 
Den molnbaserade plattformen samlar in, harmoniserar, 
aggregerar och distribuerar maskindata i realtid och 
omvandlar den till användbar information. När IIOX adderas 
till befintliga OT- (operationell teknologi) och IT-miljöer 
möjliggörs nya digitala kapaciteter. Dessa förbättrar i sin 
tur effektiviteten i befintliga affärer och underlättar nya 
affärsmodeller och innovation av nya tjänster. IIOX har 

kunder som E.ON och DeLaval och verksamheten bedrivs i 
Malmö.

Förvärvet av IIOX har föranlett ett internt arbete där 
vi ställer om affärsområdet industriell IoT. Från att 
enkom erbjuda teknikkonsulttjänster har vi nu ett 
konkurrenskraftigt erbjudande i form av helhetslösningar 
som inkluderar cloud, gateways och sensorer. Vi står nu 
väl rustade för att tillgodose våra kunders krav på den här 
typen av helhetslösningar.

Affärsområde Radiostyrning
Åkerströms Björbo 
Dotterbolaget Åkerströms är pionjärer inom industriell 
radio- och fjärrstyrning av maskiner. Företaget utvecklar, 
producerar, marknadsför och servar produkter och system 
för radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer 
och portar som klarar av tuffa driftmiljöer. Verksamheten 
i Björbo drivs från en egen fastighet med 39 anställda. På 
huvudkontoret i Björbo sker all teknisk utveckling.

Åkerströms huvudproduktgrupper är Sesam och Remotus. 
Sesamsortimentet utgörs av standardiserade produkter för 
robust fjärr- och radiostyrning av mindre industriella och 
mobila applikationer. Användningsområden är bland annat 
öppning/stängning av portar, bommar och grindar samt 
på- och avstängning av fläktar och strålkastare, styrning av 
bakgavellyftar, vinschar, skogsmaskiner med mera. 

Remotus är robusta och kundanpassningsbara 
produkter för styrning av industrikranar och traverser, 
slamsugningsbilar, mobilkranar och bärgare. Många av 
Åkerströms produkter har under åren specialanpassats 
utifrån specifika och komplexa kundbehov. Det i sin tur 
gör att systemen behöver regelbunden service och nya 
reservdelar vilket är en stor del av företagets totala 
verksamhet. 

Kunderna finns primärt i Sverige och i Östersjöområdet. 
Försäljningen sker direkt och genom utvalda lokala 
distributörer som också sköter installation och utbildning. 
Bland kunderna finns bolag som Kone Cranes, Atlas Copco 
och SSAB för att nämna några.

V E R K S A M H E T E N
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Affärsområde Connectivity
Smarteq Wireless  
Smarteq Wireless utvecklar och levererar antenner och 
antennlösningar med fokus på hög prestanda, robusthet och 
tillförlitlighet. Produkterna tas fram i nära samarbete med de 
globala kunderna, främst inom segmenten fordon, energi och 
industri. 

Under 2017 levererade Smarteq över en miljon antenner 
till kunder i över 40 länder. Företaget har en stor 
produktportfölj av avancerade multifunktionsantenner med 
hög prestanda. Smarteq är marknadsledande leverantör 
av antenner för smarta elmätare och laddstolpar i Norden, 
och en utvecklingspartner av kundanpassade och inbyggda 
antennlösningar till fordonsindustrin. Försäljningen sker 
både direkt till OEM och via distributörspartners i ett tjugotal 
länder. Smarteq äger rättigheterna att marknadsföra och 

sälja antenntillverkaren Kathreins eftermarknadssegment för 
fordon. 

Företagets produktutvecklingsteam är baserat i Stockholm och 
produkterna är konstruerade för att möta mycket höga krav på 
uppkoppling för industriella applikationer. Kundbasen består 
främst av företag som befinner sig i teknikens framkant, såsom 
Bentley, Scania, Aidon, Kamstrup och EON. 

Det starka förtroende som kunderna har, vilar på Smarteqs 
antennexpertis och leveranseffektivitet. Smarteq har 
ett effektivt globalt logistik- och produktionsnätverk för 
volymleveranser globalt och uppfyller mycket högt ställda krav 
på kvalitet och hållbarhet. Företaget är certifierat enligt ISO/TS 
16949 och ISO 14001.

Smarteq deltar löpande i industrinära forskningsprogram 
för att tidigt utveckla antennlösningar för morgondagens 

Åkerströms Björbo utvecklar, producerar, marknadsför och servar 

produkter och system för radiostyrning av industrikranar, mobila applika-

tioner, portar och lok som klarar av mycket tuffa driftmiljöer. 
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uppkopplade fordon och industri. För närvarande deltar 
företaget i forskningsprogrammet ChaseOn vid Chalmers, för 
att lösa utmaningar inom kommunikation mellan fordon till 
fordon, fordon till infrastruktur och fordon till i princip vad som 
helst (V2X - Vehicle-to-Everything).  

Satmission 
Dotterbolaget Satmission grundades 2004 i Kalix. Sedan dess 
har företaget vuxit till att bli en Europaledande konstruktör 
och tillverkare av mobila satellitkommunikationssystem för 
broadcasting. Satmissions parabolantenner är utvecklade 
särskilt för mediehus och TV-bolag som behöver höga 
dataöverföringshastigheter för live-rapportering även under de 
mest extrema väder- och temperaturförhållanden. Antennerna 
är designade för att kunna sända innehåll till eller från platser där 
internet-infrastrukturen är begränsad.

Bolaget har två produktkategorier. Driveaway-antenner 
som monteras på taket på mindre fordon, större skåpbilar 
och lastbilar. Flyaway-antenner är utvecklade med 
användarvänlighet i fokus, det vill säga de kräver ingen teknisk 
kunskap för att monteras och för att påbörja livesändning. 
Vid sidan av antennprodukter har Satmission också 
kunderbjudanden som streamingtjänster över LTE och satellit. 
Satmissions antennlösningar täcker alla broadcast-satellitband 
och har den lägsta vikten i motsvarande prestandakategori i 
världen.

Satmissions senaste koncept, Live Now™, lanserades under 
tredje kvartalet. Live Now™ är ett mobilt livesändnings-kit som 
är särskilt framtaget för kunder med en stram budget. Systemets 
specifika fördel är att det kan växla automatiskt mellan 3G, 4G, 
Wi-Fi, LAN / WAN och satellit. 

Vi lever i en tid där mobil 4K-videoinspelning, RAW-kvalitet 
på bildmaterial, molntjänster för uppladdning, streaming och 
massdelning är vardag. Inget tyder på att utvecklingen kommer 
att avstanna. Kraven på bredbandsaccess ”on-the-move” 
ökar, vilket tar satellitkommunikation från nischad produkt till 
mainstream. Från och med 2019 införs Super High Troughput 
Satellite Systems (HTS) som har upp till 100 gånger högre 
kapacitet än dagens protokoll. Satmission ligger i startgroparna 
och utvecklar nu sin teknik för att kunna leverera satellitantenner 
som har den prestanda som efterfrågas. 

Satmission har kunder som Hessischer Rundfunk (HR), Radio-
télévision belge de la Communauté culturelle française (RTBF), 
Tjeckiska Statstelevisionen samt kinesiska Putian TV.

Väsentliga händelser under perioden 
• Allgon AB har bytt Certified Advisor från Redeye till FNCA 

Sweden AB. Förändringen trädde i kraft 2018.01.29. 

• Wireless System Integration (WSI), ingick under 
det gångna kvartalet, partnerskap med Tele2 IoT. 
Partnerskapet innebär att bolagen nu stärkt sitt 
erbjudande inom Internet of Things (IoT), då de nu kan gå 
ut med ett gemensamt erbjudande som hjälper kunderna 
att på ett strukturerat och konkret sätt hitta de värden 

som IoT kan generera. 

• Under februari månad erhöll Åkerströms en order om 400 
TSEK. Ordern kommer från en internationell ståltillverkare 
med verksamheter i 43 länder och rör ett utbyte av 
befintliga, äldre radiosystem till Åkerströms säkra och 
robusta Remotus Era system. 

• Åkerströms har under kvartalet även erhållit ytterligare 
en order för leverans av radiostyrningssystem till 
gruvindustrin. Ordern avser en omfattande infrastruktur 
till världens största guldgruva, Grasberg Mine, som ligger i 
Indonesien. Ordern uppgår till 500 TSEK. 

• Utöver ovanstående tog Åkerströms, under Q1, även hem 
en stor radiostyrningsorder för leverans till gruvindustrin. 
Radiostyrningen skall användas för kranstyrning i en av 
världens största privatägda koppargruvor, Escondida i 
Chile. Ordern uppgår till 1 MSEK och går via Åkerströms 
distributör i Chile.

• Malmöbaserade IIOX har landat en affär med en aktör inom 
livsmedelsindustrin. Affären innebär att IIOX levererar 
en molnlösning som hanterar och övervakar produktion 
av livsmedel. IIOX mjukvara gör det möjligt att i realtid 
övervaka tillverkningsprocessen och hitta eventuella 
avvikelser, vilket ger hög kvalitet och mindre förluster då 
färre produkter behöver kasseras.

Väsentliga händelser efter  
rapportperiodens utgång
• Under april kunde Satmission meddela att man fått en 

ny order om 6 MSEK. Det är den andra ordern avseende 
ett ramavtal på 180 avancerade antennsystem som skall 
levereras under tre år.

• Smarteq samarbete med TYRI fortsätter och under april 
släpptes en helt ny generation av intelligenta arbetsljus 
som är baserat på trådlös kommunikation. Produkten togs 
fram i ett nära samarbete mellan TYRI, Smarteq och WSI. 
Det nya systemet, INTELLi light, innebär att systemets 
lampor kommunicerar trådlöst via ny blåtandsteknik och 
kan styras automatiskt av ljussensorer och manuellt via 
fjärrkontroll.

• 4 maj 2018 ingick Allgon ett villkorat avtal om förvärv av 
samtliga aktier i Tele-Radio International Holding AB. Tele 
Radio är en internationell aktör med över 240 anställda 
och verksamhet i mer än 15 länder. Tele Radio utvecklar, 
tillverkar och marknadsför radiostyrningsprodukter 
för industriellt bruk. Förvärvet ska genomföras till 
en köpeskilling om 350 MSEK på skuldfri basis med 
en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare högst 
50 MSEK. Förvärvsavtalet är villkorat av att Allgon 
erhåller erforderlig finansiering för genomförandet av 
förvärvet. Bolaget har för avsikt att en del av förvärvet 
ska finansieras genom en företrädesemission och har 
därtill gett ABG Sundal Collier i uppdrag att utvärdera 
möjligheterna och bedöma förutsättningarna att emittera 
skuldinstrument eller uppta annan lånefinansiering.
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Koncernens resultat 2018-01-01  
– 2018-03-31 
Nettoomsättning
Nettoomsättningen för det första kvartalet minskade 
med 3,8 MSEK till 46,8 (50,6) MSEK jämfört med samma 
period föregående år. Organisk tillväxt var -2,6 procent 
på jämförbara enheter. Förvärven av Satmission och IIOX 
under 2017 bidrog till att nettoomsättningen för kvartalet 
ökade med 2,1 MSEK. Satmission tillträddes i maj 2017 och 
IIOX i slutet av året. Satmission ingår inte i jämförelsetalen 
för kvartalet. IIOX har ingen påverkan på jämförelsetalen. 
Jämförbara enheter är Smarteq Wireless och Åkerströms.
Försäljningen är dock på en lägre nivå än föregående år på 
grund av att utrullningen av smarta elmätare i Norge går mot 
sitt slut.

Bruttoresultat
Bruttoresultatet uppgick till 28,9 (30,3) MSEK, vilket 
motsvarar en bruttomarginal om 61,8 procent (59,8). 

Rörelseresultat
Förändringen beror främst på att dotterbolaget Satmissions 
leveranser har förskjutits till andra kvartalet, vilket belastar 
resultatet negativt

Finansiell översikt 
Finansnetto
Finansnettot för kvartalet uppgick till -0,8 (–0,6) MSEK. 
Räntekostnader för externa lån och checkräkningskrediter 
uppgick till –0,9 (–0,3) MSEK och finansnettot under 
det första kvartalet 2018 påverkades negativt av höga 
räntekostnader för förvärvskrediter avseende förvärven av 
WSI och Satmission. Bolagets ambition är att refinansiera 
dessa lån så snart som möjligt.

Kvartalets resultat
Kvartalets resultat uppgick till -1,3 (0,4) MSEK en försämring 
om 1,7 MSEK. Skatt för kvartalet uppgick till 0,1 (0,1) MSEK, 
den positiva skatten beror på avskrivningar på allokerade 
övervärden i samband med förvärvet av Åkerströms. 
Periodens resultat motsvarar ett resultat per aktie om 
-0,06 (0,02) SEK. Skillnaden mellan kvartalets resultat 
och kvartalets totalresultat är 2 (6) TSEK beroende på 
omräkningsdifferenser.

Kassaflöde från den löpande verksamheten och 
investeringsverksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar 
i rörelsekapital uppgick till 0,8 (2,0) MSEK. Kassaflödet 
från förändringar i rörelsekapital uppgick till -12,3 (-4,4) 
MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten och 
investeringsverksamheten uppgick till -12,4 Mkr (-5,1) MSEK.

Kassaflödet  från investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,1 
(–0,7) MSEK. Beloppen består i sin helhet av investeringar 
i materiella och immateriella tillgångar. Det negativa 
kassaflödet beror på en kombination av att vi kraftigt minskat 
leverantörsskulder samt att vi ökat kundfordringarna för 
kvartalet som helhet.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 
6,1 (3,6) MSEK, beloppen avser i huvudsak rörelser på 
koncernens checkräkningskrediter. Under första kvartalet 
upptogs ett lån om 0,5 MSEK av JXJ Invest AB där WSIs VD 
Jan-Åke Lindqvist är styrelseledamot. Lånet reglerades i sin 
helhet under början av andra kvartalet.

Finansiell ställning vid kvartalets slut
Kassalikviditeten, omsättningstillgångarna exklusive lager 
i förhållande till korta skulder, var 63 (52) procent vid 
periodens slut. Likvida medel vid periodens slut uppgick 
till 4,1 (7,3) MSEK. Per rapportdatum uppgår outnyttjade 
checkräkningskrediter till 5,0 (5,2) MSEK.

Koncernens egna kapital uppgick per den 31 mars 2018 till 
120,6 (93,2), vilket motsvarar 5,71 (5,09) SEK per aktie.

Moderbolagets Resultat 
Moderbolaget Allgon AB (publ.) bedriver verksamhet i 
form av koncernledning. Moderbolaget har under kvartalet 
fakturerat 1,4 MSEK för utförda tjänster. Likvida medel vid 
periodens slut uppgick till 0 (0,3) MSEK.

Det egna kapitalet uppgick till 156,6 (130,2) MSEK. Ökningen 
är relaterad till genomförda emissioner.

Ägande 
Per rapportdatum uppgår antalet aktier till 21 107 965. I 
tabellen nedan redovisas ägare med mer än 5 % innehav per 
den 31 mars.

Ägare
B-aktier 

Röstetal 1
Procent av  

kapital & röster

Verdane Capital VI 6 542 100 30,99%

Tibia Konsult AB 2 610 128 12,37%

Verdane Capital VI B 2 174 739 10,30%

Arne Wennberg 1 604 004 7,60%

Jan Robert Pärsson 1 336 000 6,33%

Summa 14 266 971 67,59%

Övriga 6 840 994 32,41%

TOTALT 21 107 965 100,00%
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
Riskerna är primärt hänförliga till marknadsutvecklingen 
för koncernens olika affärsområden, finansiella risker då 
koncernen kan komma att behöva ytterligare kapitaltillskott 
för att bedriva sin verksamhet vidare och produktionsrisker 
relaterade till egen och utlagd produktion. Vidare så finns 
risker förknippade med produktutveckling och koncernens 
immateriella tillgångar. För utförligare beskrivning av vilka 
risker koncernen är utsatt för hänvisas till årsredovisningen 
för 2017 sidorna 23-25.

Framtidsutsikter  
Förvärvet av Tele Radio är inriktad på en expansion 
internationellt där vi får en infrastruktur och 
försäljningsdriven verksamhet i mer än 15 länder. 
Allgonkoncernen tar därmed ett stort steg till att bli en av 
de ledande aktörerna inom radiostyrning för industriella 
och mobila applikationer. Vår huvudfokus kommer vara 
fortsatt internationell tillväxt och genom en väl etablerad 
affärsmodell kan vi skala upp befintliga verksamheter och 
fortsätta att öka försäljning och tillväxt under kommande år. 
Vi ser fram emot ett intensivt år med en spännande och unik 
möjlighet som öppnats genom vårt nya förvärv Tele Radio.   

Personal   
Vid slutet av perioden hade koncernen 91 (97) medarbetare. 

Antal anställda 2018-03-31
Varav inom 

R&D

Allgon AB 1 0

Smarteq Wireless AB 11 4

WSI Sweden AB 21 19

Satmission AB 5 0

Allgon Supply AB 2 0

Åkerströms Björbo AB 46 6

Industrial Internet of X AB 5 1

Allgon Communication Tianjin Ltd. 0 0

Summa 91 30

Granskning av revisor
Delårsrapporten har ej varit föremål för översiktlig gransk-
ning av bolagets revisorer.
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Koncernens 

Rapport över totalresultat

TSEK
2018 

JAN-MAR
2017 

JAN-MAR
2017 

JAN-DEC

Nettoomsättning 46 801 50 640 198 639

Aktiverat arbete för egen räkning 4 198 682

46 805 50 838 199 321

Råvaror och förnödenheter -17 856 -20 341 -83 863

Övriga externa kostnader -9 002 -10 769 -41 377

Personalkostnader -18 932 -17 285 -65 787

Avskrivningar -1 860 -1 636 -6 843

Övriga rörelseintäkter-/ kostnader 297 146 853

Rörelseresultat (EBIT) -548 953 2 304

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter 40 - 139

Räntekostnader och liknande resultatposter -887 -620 -3 681

Finansnetto -847 -620 -3 542

Resultat före skatt (EBT) -1 395 333 -1 238

Skatt på årets resultat 110 110 525

Resultat -1 285 443 -713

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Omräkningsdifferens 2 -6 68

Totalresultat -1 283 437 -645

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -1 285 443 -713

Totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -1 283 437 -645

Resultat per aktie före utspädning -0,06 0,02 -0,04

Resultat per aktie efter utspädning -0,06 0,02 -0,04
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Koncernens 

Rapport över finansiell ställning  
i sammandrag

TSEK 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 118 406 83 772 118 406

Varumärken 5 000 5 000 5 000

Övriga immateriellla anläggningstillgångar 14 621 15 744 15 911

Byggnader 2 922 2 163 3 032

Maskiner, verktyg och inventarier 4 277 4 703 4 668

Andra långfristiga tillgångar 137 6 137

Uppskjuten skattefordran 8 073 8 484 8 073

Summa anläggningstillgångar 153 436 119 872 155 227

Omsättningstillgångar

Varulager 33 164 26 364 34 619

Kortfristiga fordringar 41 534 34 910 38 138

Kortfristiga placeringar 185 168 185

Likvida medel 4 142 7 262 10 486

Summa omsättningstillgångar 79 025 68 704 83 428

SUMMA TILLGÅNGAR 232 461 188 576 238 655

TSEK 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 120 559 93 249 121 843

Övriga långfristiga skulder 39 114 10 612 17 510

Checkräkningskredit 23 824 16 149 19 206

Kortfristiga räntebärande skulder 2 826 15 000 22 793

Uppskjuten skatteskuld 2 860 3 258 2 970

Kortfristiga skulder 43 278 50 308 54 333

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 232 461 188 576 238 655
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Koncernens 

Rapport över förändringar i eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

TSEK Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserad 
vinst inkl. 

årets 
resultat

Summa 
eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2017 91 659 324 800 66 -323 713 92 812

TOTALRESULTAT

Årets resultat - - - -713 -713

Övrigt totalresultat - - 68 68

Summa totalresultat - - 68 -713 -645

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 7 085 10 783 - - 17 868

Emissionskostnader -368 -368

Apportemission 2 735 2 235 4 970

Kvittningsemission 4 061 3 331 7 392

Emissionskostnader -185 - - -185

Utgående balans per 31 december 2017 105 540 340 595 134 -324 426 121 843

Ingående balans per 1 januari 2018 105 540 340 595 134 -324 426 121 843

TOTALRESULTAT

Årets resultat - - - -1 285 -1 285

Övrigt totalresultat - - 2 2

Summa totalresultat - - 2 -1 285 -1 283

Utgående balans per 31 mars 2018 105 540 340 595 136 -325 711 120 559
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Koncernens 

Rapport över kassaflöden

TSEK
2018 

JAN-MAR
2017 

JAN-MAR
2017 

JAN-DEC

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster -1 395 333 -1 238

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

    Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar   1 860 1 636 6 843

   Förändringar i avsättningar -180 - -3 431

   Kapitaliserade räntor 155 - 623

Betald skatt 330 - 91

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande 
verksamhetens tillgångar och skulder

770 1 969 2 888

FÖRÄNDRINGAR I DEN LÖPANDE VERKSAMHETENS  
TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Förändring av varulager 1 455 -359 -2 562

Förändring av kortfristiga fordringar -3 975 784 1 619

Förändring av kortfristiga skulder -10 591 -6 795 -8 523

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 341 -4 401 -6 578

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella tillgångar - -210 -747

Investeringar i dotterbolag - - -2 342

Investeringar i materiella tillgångar -103 -519 -2 062

Kassaflöde från investeringsverksamheten -103 -729 -5 151

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission - - -553

Nettoförändring checkräkning 4 618 3 570 6 476

Upptagna lån 1 533 - 7 589

Amortering av räntebärande lån -51 - -119

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 100 3 570 13 393

PERIODENS KASSAFLÖDE -6 344 -1 560 1 664

Likvida medel vid periodens början 10 486 8 822 8 822

Likvida medel vid periodens slut 4 142 7 262 10 486
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Koncernens 

Resultaträkning per kvartal

TSEK
2017 

JAN-MAR
2017 

APR-JUN
2017 

JUL-SEP
2017 

OKT-DEC
2018 

JAN-MAR

Nettoomsättning 50 640 56 960 42 605 48 434 46 801

Aktiverat arbete för egen räkning 198 246 144 94 4

50 838 57 206 42 749 48 528 46 805

Råvaror och förnödenheter -20 341 -28 478 -17 559 -17 485 -17 856

Övriga externa kostnader -10 769 -9 055 -9 520 -12 033 -9 002

Personalkostnader -17 285 -16 777 -14 239 -17 486 -18 932

Avskrivningar -1 636 -1 686 -1 739 -1 782 -1 860

Övriga rörelsekostnader 146 287 228 192 297

Rörelseresultat (EBIT) 953 1 497 -80 -66 -548

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter - 58 - 58 40

Räntekostnader och liknande resultatposter -620 -807 -903 -1 328 -887

Finansnetto -620 -749 -903 -1 270 -847

RESULTAT FÖRE SKATT (EBT) 333 748 -983 -1 336 -1 395

Skatt på periodens resultat 110 261 110 44 110

Resultat 443 1 009 -873 -1 292 -1 285
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Nyckeltal

TSEK
2018 

JAN-MAR
2017 

JAN-MAR
2017 

JAN-DEC

Försäljningstillväxt, % -8% 55% 42%

Nettoomsättning 46 801 50 640 198 639

EBITDA 1 312 2 589 9 147

Rörelseresultat*(EBIT) -548 953 2 304

Resultat efter finansiella poster -1 395 333 -1 238

Eget kapital 120 559 93 249 121 843

Soliditet, % 52% 49% 51%

Rörelsemarginal, % -1,2% 1,9% 1,2%

Skuldsättningsgrad, ggr 0,93 0,51 0,95

Balanslikviditet, % 109% 105% 61%

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, % Neg 0,7% 1,6%

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, % Neg 0,5% Neg

Genomsnittligt antal anställda 91 97 98

Omsättning per anställd, tkr 514 522 2 027

Omsättning per aktie 2,22 2,76 10,24

Eget kapital per aktie 5,71 5,09 6,28

Resultat per aktie, kr före utspädning -0,06 0,02 -0,04

Aktiekurs vid periodens slut 8,48 12,60 8,75

Genomsnittligt antal aktier, 1 000-tal 21 108 18 332 19 390
 

•  EBITDA
 Rörelseresultat exklusive engångsposter och avskrivningar.
•  Engångsposter
 Poster som inte är representativa för den löpande verksamheten.
•  Soliditet
 Summan av eget kapital i procent av balansomslutningen.
•  Rörelsemarginal
 Rörelseresultat exkl engångsposter dividerat med nettoomsättning.
•  Skuldsättningsgrad
 Summa skulder dividerat med summan av eget kapital.
•  Balanslikviditet
 Omsättningstillgångar dividerat med summan av kortfristiga 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 eget kapital.
•  Genomsnittligt eget kapital
 Summa eget kapital, baserat på beloppen vid årets början och årets 

slut.
•  Genomsnittligt antal anställda
 Totalen av antal anställda per månad dividerat med periodens antal 

månader
•  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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Moderbolagets 

Resultaträkning i sammandrag

TSEK
2018 

JAN-MAR
2017 

JAN-MAR
2017 

JAN-DEC

Nettoomsättning 1 375 - 5 300

1 375 - 5 300

Övriga externa kostnader -1 440 -1 136 -6 378

Personalkostnader -299 -1 099 -2 373

Rörelseresultat (EBIT) -1 739 -2 235 -3 451

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter 193 193 771

Räntekostnader och liknande resultatposter -622 -400 -2 249

Finansnetto -429 -207 -1 478

Resultat före skatt (EBT) -793 -2 442 -4 929

Skatt på periodens resultat - - -

Resultat -793 -2 442 -4 929
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Moderbolagets 

Balansräkning i sammandrag

TSEK 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 169 444 133 023 169 444

Fordringar hos dotterbolag 20 416 19 926 20 223

Summa anläggningstillgångar 189 860 152 949 189 667

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 3 533 682 1 378

Likvida medel - 267 178

Summa omsättningstillgångar 3 533 949 1 556

SUMMA TILLGÅNGAR 193 393 153 898 191 223

TSEK 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget  kapital 156 620 130 224 157 413

Skulder hos dotterbolag 8 809 6 500 8 309

Övriga kortfristiga skulder 27 964 17 174 25 501

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 193 393 153 898 191 223
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NOT 1
Företagsinformation

Allgon AB (publ.), organisationsnummer 556387-9955, är ett 
svenskt publikt bolag med säte i Stockholm, Sverige. I denna 
rapport benämns Allgon AB (publ.) antingen med sitt fulla namn 
eller som moderbolaget och Allgon-koncernen benämns som 
Allgon-koncernen eller koncernen. I koncernen ingår de helägda 
dotterbolagen Smarteq Wireless AB, Allgon Communication 
(Shanghai) Ltd.,  Åkerströms Intressenter AB, Åkerströms Björbo 
AB, Allgon Communication (Tianjin) Ltd., Wireless System 
Integration Sweden Intressenter AB, Wireless System Integration 
Sweden AB, Satmission AB, Industrial Internet of X AB och Allgon 
Supply AB.

Alla belopp uttrycks i tusen svenska kronor, TSEK, om ej 
annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. 
Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ställning 
i övrigt hänvisas till ovanstående räkningar.

Allgon AB (publ.) är noterat på Nasdaq First North Stockholm, 
en alternativ marknadsplats, och inte en reglerad marknad för 
handel med aktier och andra värdepapper som drivs av Nasdaq 
Stockholm.

NOT 2
Redovisningsprinciper

Kvartalsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet 
med tillämpliga regler i Årsredovisningslagen och IAS 34 
Delårsrapportering och för moderbolaget i enlighet med 
Årsredovisningslagen. 

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
IFRS 15 etablerar en enda omfattande intäktsmodell som 
ersätter standarderna IAS 18 och IAS 11. Standarden reglerar 
intäktsredovisning samt upplysningskrav avseende kommersiella 
avtal (kontrakt) med kunder där leverans av varor / tjänster delas 
upp i separat identifierbara prestationsåtaganden som redovisas 
oberoende. Standarden trädde i kraft den 1 januari 2018. Vid 
genomgång har Allgon identifierat väsentliga intäktsflöden och 
kontrakt i samliga rörelsedrivande dotterbolag och analyserat 
dessa utifrån IFRS 15:s fem-stegs modell. Vid genomgången 
har ekonomi-, operations- och försäljningsavdelningen 
varit involverade. Koncernen har använt framåtriktad 
övergångsmetod i sin analys av intäkterna och kan konstatera att 
den nya standarden inte har någon påverkan på varken intäkter 
eller redovisat resultat.

Inga övriga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft 2018 har 
någon effekt på Koncernens redovisning. 

Redovisningsprinciper och beräkningsgrunder är oförändrade 
jämfört med årsredovisningen för 2017. Väsentliga redovisnings- 
och värderingsprinciper återfinns på sidorna 33-39 i 
årsredovisningen för 2017.

Moderbolaget, Allgon AB (publ.), tillämpar Årsredovisningslagen 
och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma 
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som 
i den senaste årsredovisningen se sidan 56.

NOT 3
Segmentsredovisning

Allgons segmentinformation presenteras utifrån 
företagsledningens perspektiv och rörelsesegment 
identifieras utifrån den interna rapporteringen till företagets 
högsta verkställande beslutsfattare. Koncernledningen utgör 
Allgons högsta verkställande beslutsorgan. 

Allgons rörelsesegment utgörs av tre affärsområden: 
Connectivity, Industriell radiostyrning och Industriell IoT. 
Indelningen speglar företagets interna organisation och 
rapportsystem. 

Internprissättning sker på marknadsmässiga grunder. 

Koncernintern vinst elimineras.    

Affärsområde Connectivity

-  Verksamheten bedrivs i Smarteq Wireless AB och 
Satmission AB med stöd av Allgon Communication 
(Shanghai) Ltd

-  Bolagen utvecklar marknadsför och säljer antenner. 
-  Försäljningen sker direkt och via ett etablerat europeiskt 

distributionnätverk. 
-  Exempel på kunder är Bentley, Scania, Aidon och EON. 
-  Verksamheterna beskrivs på sidan 6.

Affärsområde Industriell Radiostyrning
-  Versamheten bedrivs i Åkerströms Björbo AB och Allgon 

Communication (Tianjin) Ltd. 
-  Bolagen utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 

produkter för industriell radiostyrning. 
-  Produktionen sker i Björbo Dalarna och Tianjin Kina. 
-  Försäljningen sker direkt och via lokala distributörer
-  Exempel på kunder är Kone Cranes, SSAB och Atlas Copco. 

Affärsområde Industriell IoT 
 -  Verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Wireless 

System Integration Sweden AB (WSI) och i Industrial 
Internet of X AB  (IIOX).

 -  WSI är ett etablerat designhus och är baserat på ett 
nyckelfärdigt kunderbjudande med stark tillväxt inom IoT 
för industriella applikationer.

 -  WSI har en global kundbas där kunderna erbjuds 
helhetslösningar inom utveckling och industrialisering av 
IoT applikationer och avancerade radiolösningar. 

-  Kundportföljen spänner från mindre företag i en tidig 

Noter
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produktutvecklingsfas till stora internationella aktörer inom 
många olika branscher.

 -  Exempel på kunder är bolag som Assa Abloy, Atlas Copco, 
Husqvarna, NorthStar och myFC. 

-  IIOX utvecklar och säljer en molnbaserad Internet of 
Things-plattform för företagstillämpningar inom industri- 
och energisektorn. IIOX-lösningen innehåller en kraftfull 
uppsättning teknik för säkerhetskritiska system som gör 
det kostnadseffektivt och enkelt att koppla upp det växande 
antalet sensorer och system inom storindustrin. Tjänsten 
samlar in, analyserar och förvandlar i realtid maskindata (Big 
Data) till lösningar för storkunder som E.ON och DeLaval.

TSEK
2018 

jan-mar
2017 

jan-mar

Affärsområde Connectivity 13 310 17 439

Affärsområde Industriell radiostyrning 24 339 22 401

Affärsområde Industriell IoT 9 152 10 800

Summa nettoomsättning 46 801 50 640

Summa nettoomsättning 46 801 50 640

EBITDA:

Affärsområde Connectivity -639 1 949

Affärsområde Industriell radiostyrning 2 990 1 872

Affärsområde Industriell IoT 151 766

Summa rörelseresultat före  
avskrivning (EBITDA)

2 502 4 587

Ofördelade koncerngemensamma 
kostnader

-1 190 -1 998

Avskrivningar -1 860 -1 636

Finansnetto -847 -620

Koncernens resultat före skatt (EBT) -1 395 333

SEGMENTENS TILLGÅNGAR 
(TSEK) 2018-03-31 2017-03-31

Affärsområde Connectivity 36 122 38 333

Affärsområde Industriell radiostyrning 49 387 57 018

Affärsområde Industriell IoT 13 498 12 012

Koncerngemensamt 133 454 81 213

Summa tillgångar 232 461 188 576

SEGMENTENS SKULDER 
(TSEK) 2018-03-31 2017-03-31

Affärsområde Connectivity 22 637 21 789

Affärsområde Industriell radiostyrning 32 338 41 016

Affärsområde Industriell IoT 10 815 6 692

Koncerngemensamt 46 112 25 830

Summa skulder 111 902 95 327

 

NOT 4
Finansiella skulder och tillgångar till verkligt värde

Koncernens finansiella instrument redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde; kundfordringar, likvida medel, 
leverantörsskulder samt övriga korta och långa skulder. 
För dessa tillgångar och skulder bedöms det verkliga 
värdet överensstämma med det redovisade värdet det 
bokförda värdet är således en approximation av det verkliga 
värdet, varför dessa poster inte indelas i nivåer enligt 
värderingshierarkin. 

Lån löper med räntesatser som i allt väsentligt bedöms 
motsvara aktuella marknadsräntor och delas in i nivå 2

Tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Satmission redovisas 
till verkligt värde. Den villkorade tilläggsköpeskillingen 
avseende förvärvet av Satmission AB kategoriserades 
ursprungligen till nivå 3. Nivå 3 innebär att data för tillgången 
i fråga, inte bygger på observerbara marknadsdata.  Skulden 
har diskonterats med hänsyn tagen till löptid och riskfaktorer.

Koncernen tillämpar inte nettoredovisning för några av sina 
tillgångar eller skulder.

NOT 5
Transaktioner med närstående

Allgon AB har i samband med förvärvet av Wireless System 
Integration tagit upp ett lån från aktieägaren Tibia  Konsult 
AB om 15 MSEK. Detta lån förfaller till betalning i december 
2018.

Allgon AB har i samband med förvärvet av Satmission AB tagit 
upp ett lån från aktieägaren TAMT om 6,5 MSEK. Detta lån 
förfaller till betalning i december 2018.

Dotterbolaget WSI Intressenter AB har en skuld till WSI 
Swedens VD Jan-Åke Lindqvist om 4,1 MSEK och till CTO 
Jonas Strandell om 4,1 MSEK. Vidare har bolaget en skuld 
till styrelseledamoten i Allgon AB Björn Lindblom om 1,0 
MSEK. Säljarlånen inklusive kapitaliserad ränta avseende 
Allgons förvärv av WSI  förfaller i januari 2020. CFO i Allgon 
är kontrakterad via konsultbolag och kostnaden för kvartalet 
uppgår till 195 TSEK och redovisas under övriga externa 
kostnader. Under första kvartalet upptogs ett lån om 0,5 
MSEK av JXJ Invest AB där WSIs VD Jan-Åke Lindqvist är 
styrelseledamot. Lånet reglerades i sin helhet under början av 
andra kvartalet.

NOT 6
Säsongsvariationer

Affärsområdena Industriell IOT och Industriell radiostyrning 
har inga stora säsongsvariationer. Det är små skillnader i 
försäljningen mellan kvartalen med undantag för kvartal 
tre, där juli normalt är en försäljningsmässigt svagare 
månad. Dotterbolaget Satmission, som ingår i affärsområdet 
Connectivity, har ojämn försäljnings- och leveranskurva vilket 
skapar variationer mellan kvartalen både för omsättningen 
och resultatet.
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NOT 7 
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av delårsrapporten kräver att företagsledningen 
gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden 
som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna 
och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter 
och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar. De kritiska bedömningarna 
och källorna till osäkerhet i uppskattningar återfinns i 
Koncernens årsredovisning för 2017, sid 39-40, not K3.
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Stockholm 11 maj 2018 
 

Sven von Holst Ingalill Östman
Ordförande

Björn Lindblom Anders Björkman

Per Nordlander

Johan Hårdén 
VD

Intygande 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att delårsrapporten 

ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolag 

och de företag som ingår i koncernen bedöms stå inför.
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För ytterligare information kontakta:
 

Johan Hårdén VD Allgon
Telefon: 08-792 92 00
Mobil: 0733-85 92 19

johan.harden@allgon.se

Sten Hildemar CFO Allgon
Mobil 0708-79 05 03

sten.hildemar@allgon.se

Våra hemsidor:
www.allgon.se

www.smarteq.com
www.akerstroms.se

www.wsi.nu
www.satmission.com

www.iiox.io

Adresser:
Allgon AB & Smarteq Wireless AB
Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista

Åkerströms Björbo AB
Postadress: Box 7,  785 21 Gagnef

Leverans och besöksadress: Björbovägen 143, 785 45 Björbo

Wireless System Integration Sweden AB
Finlandsgatan 60, 164 74 Kista

Satmission AB
Bultenvägen 5, 952 61 Kalix

Allgon Communication (Tianjin) Ltd.
Room 601, Building 1-A, 

NO. 276, Huanghai Road, 
TEDA, Tianjin, China 300457.

Industrial Internet of X AB (IIOX) 
Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö

M E R  I N F O R M A T I O N  O M  A L L G O N

FINANSIELL KALENDER
 Årsstämma  15 maj 2018
 Delårsbokslut kvartal 1  15 maj 2018
 Delårsbokslut kvartal 2  29 augusti 2018
 Delårsbokslut kvartal 3 15 november 2018
 Bokslutskommuniké 2018  20 februari 2019



www.allgon.se


