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Arcam AB (publ) 
Org.nr. 556539-5356 

Delårsrapport januari - september 2017 

 

 

Tillväxt och investeringar i en utmanande marknad 
 Nettoomsättningen ökade med 31% till 575,4 (440,2) Mkr 

 Rörelseresultatet uppgick till -29,4 (-0,7) Mkr 

 Nettoresultatet uppgick till -55,3 (6,7) Mkr 

 Resultat per aktie uppgick till -2,66 (0,32) kr 

 42 (35) EBM-system levererades under perioden 

 Orderingången ökade till 38 (24) EBM system  

 

Varav för tredje kvartalet: 

 Nettoomsättningen ökade till 168,4 (132,6) Mkr 

 Rörelseresultatet uppgick till -34,8 (-4,8) Mkr 

 Nettoresultatet uppgick till -36,1 (-3,1) Mkr 

 10 (7) EBM-system levererades 

 Orderingången ökade till 15 (9) EBM-system 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång: 

 Beslut om företrädesemission om sammanlagt 986 MSEK 
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Tillväxt och investeringar i en utmanande marknad 
Arcam-koncernen fortsätter att växa och under årets första nio månader var tillväxten 31%. 
Omsättningen för perioden var 575,4 (440,2) Mkr och räknat på rullande tolv månader är 
omsättningen 783,5 (616,2) Mkr. Rörelseresultatet för perioden var -29,4 (-0,7) Mkr och 
rullande tolv månader är rörelseresultatet -58,5 (13,3) Mkr. Under perioden levererade vi 42 
(35) EBM system och under de senaste tolv månaderna har vi därmed levererat 57 system. 

Vi fortsätter att driva och utveckla vår långsiktiga strategi för att sätta EBM-teknologin i 
industriell produktion och samtidigt utveckla våra affärer inom metallpulvertillverkning och 
kontraktstillverkning. Vi gör betydande investeringar i teknologi, marknadsföring och 
tillverkningskapacitet för att möta våra kunders efterfrågan och stigande förväntningar och 
krav på produktivitet och tillförlitlighet. 

Affärsläge 

Under perioden levererades 42 EBM-system. Leveranstakten under tredje kvartalet var 
lägre än tidigare under året, huvudsakligen beroende på logistikproblem med leveranser till 
Asien. Vi räknar med att dessa problem löses under fjärde kvartalet. Efterfrågan på EBM-
system styrs av att flygindustrin går mot produktion, och av tilltagande intresse för additiv 
tillverkning av ortopediska implantat. Marknaden är dock fortfarande inte mogen och det tar 
lång tid att starta nya stora tillverkningsprojekt med EBM. Vi tror att ökad mognad samt nya 
applikationsmöjligheter kommer att öka intresset för EBM-tillverkning. 

Tillväxten i perioden drevs till stor del av intresset från vår största aktieägare, GE, för EBM- 
system för test och verifikation. Under perioden lade GE order på 17 EBM-system och tog 
leverans av 19 system. 

Under perioden togs 38 nya systemorder, inklusive de 17 order från GE som redovisas 
ovan och orderboken vid periodens slut uppgick till 21 EBM system. 

Efterfrågan på metallpulver för additiv tillverkning fortsätter att öka snabbt och vi fortsätter 
att säkra långsiktiga leveranskontrakt till viktiga kunder inom både ortopedi- och 
flygindustrin. 

DTI har förstärkt säljorganisationen och ökar aktiviteten på marknaden. Vi ser nya projekt 
för tillverkning med EBM-teknik medan den konventionella delen av tillverkningen utvecklas 
svagt. Därför har vi under perioden skrivit ned moderbolagets innehav i DTI med 35 MSEK. 
Nedskrivningen har ingen effekt på koncernens resultat. 

Växande organisation 

Vi fortsätter att bygga vår organisation för tillväxt och under perioden har vi förstärkt vår 
organisation över hela linjen. Vi är nu totalt 441 medarbetare i koncernen, jämfört med 328 
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för ett år sedan. AP&C invigde i september en ny pulvertillverkningsfabrik som 
färdigställdes på tid och budget. Med den nya fabriken har vi nu kapacitet att tillverka 750 
ton pulver per år och möjlighet att växa till 1250 ton per år vid fullt utnyttjande och vi kan 
därmed möta den ökande efterfrågan på titanpulver.  

Förutom att vi tillför resurser inom våra bolag har vi nu också tillgång till GEs kompetens 
och resurser, något som hjälper oss att snabbare utveckla vår teknologi, både på EBM- 
sidan och på AP&C och DTI. 

I september certifierades AP&C enligt ISO13485. ISO13485 är anpassat för kraven inom 
implantatindustrin. Förutom den nya certifieringen enligt ISO13485 har AP&C sedan 
tidigare certifiering enligt ISO9001 och AS9100. 

 

Förstärkning av vår finansiella ställning  

För att fortsätta utvecklas och utnyttja våra möjligheter på den växande marknaden för 
Additive Manufacturing investerar vi kraftigt i teknologi, kapacitet och marknadsnärvaro. För 
att säkerställa vår tillväxtplan har styrelsen beslutat om att genomföra en 
företrädesemission som tillför cirka 986 MSEK. Företrädesemissionen bekräftar vår 
ambition att långsiktigt investera i teknologi och supportförmåga, och stärker därmed vår 
trovärdighet inför kundernas beslut om övergång till Additive Manufacturing. Emissionen är 
garanterad av majoritetsägare och genomförs under oktober och november. 

Med några av världens största bolag som kunder, en stark huvudägare med höga 
ambitioner och, inte minst, ett team av engagerade och drivande medarbetare är vi väl 
positionerade för att ta vara på våra möjligheter på marknaden för Additive Manufacturing. 

 

Mölndal den 20 oktober 2017 

 

Magnus René 

VD och koncernchef 

 

Denna information är sådan information som Arcam AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning 596/2014 och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 08.30 
CET 
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Nettoomsättning, resultat och orderingång 

Nettoomsättning 

Nettoomsättningen ökade under perioden till totalt 575,4 (440,2) Mkr. Av omsättningen för 
perioden utgjorde försäljning av EBM-system och tjänster 323,9 (243,6) Mkr, försäljning av 
metallpulver och annat förbrukningsmaterial 196,6 (129,2) Mkr och kontraktstillverkning 
54,9 (67,4) Mkr. 

Under tredje kvartalet ökade nettoomsättningen till 168,4 (132,6) Mkr. Av omsättningen 
under tredje kvartalet utgjorde försäljning av EBM-system och tjänster 79,9 (62,8) Mkr, 
försäljning av metallpulver och annat förbrukningsmaterial 76,5 (49,3) och 
kontraktstillverkning 12,0 (20,5) Mkr. 

Resultat 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -29,4 (-0,7) Mkr varav rörelseresultatet för tredje 
kvartalet uppgick till -34,8 (-4,8) Mkr. 

Nettoresultatet för perioden uppgick till -55,3 (6,7) Mkr varav nettoresultatet för tredje 
kvartalet uppgick till -36,1 (-3,1) Mkr. 

Skillnaden mellan rörelseresultat och nettoresultat beror på omvärdering av koncernlån i 
utländsk valuta. 

Nya order på EBM-system 

Under perioden erhölls order på 38 (24) EBM system. Vid utgången av kvartalet var 
orderboken därmed 21 (16) system. 

 

 

 

 

 

 

Kvartalsvis och rullande 12 månader omsättning, rörelseresultat och orderingång. I rullande tolv månaders 
rörelseresultat ingår jämförelsestörande kostnader om 44,8 (0) Mkr, vilka avser finansiell och legal rådgivning, 
samt kostnader kopplade till en förtida lösen av bolagets aktiesparprogram. 
	  

Belopp i MSEK
KVARTAL Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015
Omsättning 168,4 214,8 192,2 208,1 132,6 147,7 159,9 176,0 138,1 150,6
Rörelseresultat -34,8 -1,6 7,1 -29,1 -4,8 -4,8 8,9 14,0 12,6 19,7
Systemorder 15 15 8 24 9 9 6 29 12 7

RULLANDE 12 MÅNADER Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015
Omsättning 783,5 747,7 680,6 648,3 616,2 621,7 624,6 576,1 537,3 490,0
Rörelseresultat -58,5 -28,4 -31,6 -29,8 13,3 30,7 55,3 50,2 51,5 49,0
Systemorder 62 56 50 48 53 56 54 58 50 43
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Investeringar, avskrivningar och finansiell ställning 

Investeringar och avskrivningar 

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 165,9 (46,8) Mkr, varav immateriella 
svarade för 3,2 (2,6) Mkr och materiella för 162,7 (44,2) Mkr. Investeringarna i immateriella 
anläggningstillgångar för perioden avser huvudsakligen investeringar i patent. Materiella 
anläggningstillgångar för perioden avser huvudsakligen utbyggnaden av AP&Cs 
pulveranläggning. 
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Avskrivningarna på immateriella och materiella tillgångar uppgick till 23,7 (19,7) Mkr, varav 
koncernmässiga avskrivningar kopplade till förvärv uppgick till 5,4 (5,1) Mkr. 

Finansiell ställning 

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 117,7 (386,2) Mkr. I kassan ingår 3,1 (6,3) Mkr 
som bolaget disponerar för EU-finansierade projekt. 

Bolaget har oförändrat en stark soliditet, 73 (82) %. 

Utveckling och industrialisering 

Utvecklingsarbetet inom EBM-teknologin är inriktat på att uppfylla de mycket högt ställda 
krav som finns inom implantat- och flygindustrin. Arbetet görs ofta i nära samarbete med 
världsledande kunder för att systemen skall motsvara deras specifika krav. 

Fokus i utvecklingsarbetet ligger på att anpassa teknologin för industriell produktionsmiljö, 
det vill säga ökad produktivitet och tillförlitlighet. Arbetet med att automatisera och 
industrialisera produktutbudet har därmed hög prioritet och under senaste året har Q- 
plattformen moderniserats. EBM-maskinerna har till exempel utrustats med kraftfullare 
beräkningskapacitet och automatisk strålkalibrering. Detta ger ökad prestanda avseende 
både produktivitet och precision i producerade delar. Den ökade beräkningskapaciteten har 
också möjliggjort mer avancerad processtyrning och processkontroll. Utvecklingsarbetet har 
resulterat i nya patentansökningar och Arcam har ungefär 140 beviljade patent fördelade på 
ett 67 patentfamiljer. 

Arcam fortsätter samarbetet med Oak Ridge National Lab (ORNL) för att utveckla 
högtemperatur superlegeringar och kvalitetskontroll via LayerQam. 

Metallpulvertillverkaren AP&C bedriver ett långsiktigt arbete för att utveckla och 
industrialisera bolagets plasma-atomiseringsteknologi. Under senaste året har flera 
framsteg gjorts när det gäller att effektivisera plasmateknologin och flera av uppfinningarna 
har patenterats. 

Utöver det utvecklingsarbete som utförs internt i Arcam EBM och AP&C, genomförs 
gemensamma utvecklingsprojekt i samarbete med GE enligt Joint Technology 
Development Agreement (JTDA) för att påskynda utvecklingen av Arcams teknik. 

Personal 

Antalet anställda i koncernen var vid periodens slut 441 (328) personer. 
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Arcam-aktien 

Arcams största aktieägare per den 30 september är: 

 

 

 

 

 

Årsstämma 

Årsstämma hölls den 16 juni 2017 och följande beslut fattades: 

Beslut om utdelning 

Bolaget hade mottagit ett förslag från aktieägare som företräder mer än en tiondel av 
samtliga aktier i bolaget, att fördela vinst enligt 18 kap.11 § aktiebolagslagen. Eftersom 
bolaget gjorde förlust för räkenskapsåret 2016 var förutsättningarna för att göra en 
utdelning enligt förslaget inte uppfyllda. Följaktligen beslutades i enlighet med styrelsens 
förslag att de medel som stod till stämmans förfogande överfördes och därmed att det inte 
skulle ske någon vinstutdelning. 

Beslut om antagande av resultaträkning och balansräkning 

Årsstämman beslutade att anta resultaträkningen och balansräkningen, samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, för Arcam AB (publ) som styrelsen 
lämnat. 

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

Aktieägare som företräder en majoritet av aktierna i bolaget röstade för ansvarsfrihet för 
ledamöterna i styrelsen och bolagets verkställande direktör för räkenskapsåret 2016. 

Aktieägare som representerar mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstade 
emellertid mot ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen samt bolagets verkställande 
direktör för räkenskapsåret 2016. 

Beslut om val av styrelse, revisor och arvoden 

Årsstämman beslutade i enlighet med förslag från majoritetsaktieägaren GE Sweden 
Holdings AB, att välja om Göran Malm, Lars Bergström, Carlos Härtel, Riccardo Procacci 

Ägare Aktier  (%)

GE SWEDEN HOLDING AB 15 797 577 76,1%

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2 515 393 12,1%

UBS AG London Branch 678 324 3,3%

JP MORGAN SECURITIES 220 296 1,1%

JP MORGAN CHASE BANK 124 448 0,6%

Totalt i bolaget 20 746 585
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och Vandana Sriram som styrelseledamöter för perioden fram till och med slutet av nästa 
årsstämma, samt att välja om Göran Malm till styrelsens ordförande. 

Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget från majoritetsägaren GE Sweden Holdings 
AB att ledamöter som är anställda av bolag inom General Electric Company-koncernen inte 
har rätt till någon ersättning från bolaget. För perioden fram till slutet av nästa årsstämma 
ska ersättningen till styrelsens ordförande uppgå till 750 000 kronor, och ersättningen till 
varje annan styrelseledamot ska uppgå till 450 000 kronor. Vidare ska 25 000 kronor per år 
utgå till varje ledamot för utskottsarbete. 

Årsstämman beslöt vidare att välja Ernst & Young som revisor för perioden fram till slutet av 
nästa årsstämma. 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare. Riktlinjerna finns på företagets hemsida, www.arcamgroup.com. 

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om företrädesemission 

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid en eller flera tillfällen före nästa 
årsstämma besluta om emissioner av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare 
(företrädesemission). Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet enligt bemyndigandet 
får inte överstiga 5 000 000 kronor. 

Redovisningsprinciper 

Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för 2016. 

Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i 
enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2, redovisning för juridiska personer. Inga av 
de ändringar i standarder och tolkningsuttalanden som tillämpas per 1 januari 2017 har haft 
någon effekt. 

Delårsrapportens finansiella rapportering presenteras i förkortad form jämfört med 
presentationen i årsredovisningen. 

Denna rapport har granskats översiktligt av bolagets revisorer. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Bolaget säljer komplicerade EBM-system i begränsat antal. Försäljningsprocessen är lång, 
det tar 6-18 månader att slutföra en affär. Förskjutningar av affärer eller leveranser kan 
därmed få stort genomslag på resultatet i enskilda kvartal. 

Den långsiktiga utvecklingen i bolaget bestäms i nuläget dessutom av hur 
industrikonjunkturen utvecklar sig. Även om Arcams prioriterade marknader är mindre 
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konjunkturkänsliga än andra ekonomiska sektorer påverkas den långsiktiga utvecklingen i 
bolaget av hur industrikonjunkturen i stort utvecklar sig. Det kan inte uteslutas att denna 
från tid till annan kan ha negativ inverkan på maskininvesteringar även inom Arcams 
viktigaste marknader. 

Arcam har utvecklat en kommersiellt gångbar produkt. För att fullt ut tillvarata produktens 
potential krävs en löpande utveckling bland annat på applikationssidan och i syfte att 
introducera nya material. Samtidigt som produktutveckling bedöms ge Arcam ytterligare 
konkurrensfördelar kan det inte uteslutas att utvecklingen fördröjs, antingen på grund av 
otillräckliga resurser eller på grund av tekniska utmaningar. 

Koncernens och moderbolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella 
risker beskrivs utförligt i årsredovisningen för 2016 som finns på bolagets hemsida, 
www.arcamgroup.com. 

Informationspolicy 

Arcam följer de regler för informationsgivning som ställs i NASDAQ Stockholms regelverk 
för emittenter. Bolaget offentliggör affärshändelser som bolaget bedömer är avgörande och 
kan vara kurspåverkande. Order med ett värde överstigande 20 Mkr kommer alltid att 
offentliggöras 

Kommande rapporter 

Bokslutskommuniké för 2017 publiceras den 2 februari 2018. 

 

Mölndal den 20 oktober 2017  

Arcam AB (publ) Styrelsen 

 

För ytterligare information kontakta:  
 
Magnus René, VD och koncernchef 
Mobil: +46 702 79 89 99, eller +1 781 266 6957, e-post: magnus.rene@arcam.com 
 

Johan Brandt, CFO & vVD 
Mobil: +46 703 69 33 00, e-post: johan.brandt@arcam.com 
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Detta är Arcam 

Arcam tillverkar produkter för industriell 3D-printing i metall. Arcams teknologi, Electron 

Beam Melting (EBM®), möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad 
design och funktion. Arcam är en innovativ partner för tillverkning inom främst flyg- och 
implantatindustrin. Arcam-koncernen tillverkar industriella 3D-skrivare genom Arcam EBM i 
Mölndal, metallpulver genom dotterbolaget AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av 
avancerade ortopediska implantat genom dotterbolaget DTI i USA. Arcam AB är listat på 
Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i Mölndal. 

Arcams EBM-system är navet i Arcams erbjudande till marknaden och 
metallpulverförsäljningen och kontraktstillverkningen är viktiga tilläggsprodukter som 
breddar Arcams erbjudande på marknaden och dessutom ger viktiga löpande intäkter. 

Historia 

Arcam bildades 1997 och under 2002 introducerades det första kommersiella EBM- 
systemet, EBM S12. I början av 2007 introducerades Arcam A2, ett system med fördubblad 
byggvolym jämfört med EBM S12, och i slutet av 2009 lanserades Arcam A1, ett EBM- 
system anpassat för produktion av ortopediska implantat. I början av 2013 lanserades 
Arcam Q10, en helt nytt EBM system med fokus på implantatmarknaden. Med Arcam Q10 
introducerades också Arcam LayerQam, ett system för kvalitetskontroll i produktion. I slutet 
av 2013 lanserades Arcam Q20, ett EBM-system baserat på Arcam Q10 och avsett för 
flygindustrin. Under 2014 förvärvade bolaget AP&C och DTI som breddar bolagets 
erbjudande med metallpulver samt kontraktstillverkning av ortopediska implantat. 

Marknad 

Arcams marknad är global där kunder inom främst implantat- och flygindustrin drar nytta av 
EBM-teknologins möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad 
funktionalitet. 

Strategi i korthet 

Arcam fokuserar på två målgrupper inom tillverkande industri; implantat samt flygindustri. 
Fokus i utvecklingsarbetet är att på kort och medellång sikt öka EBM-maskinernas 
användarvänlighet, produktivitet, precision och noggrannhet. Arcam skyddar sin teknologi 
med starkt patentskydd för såväl processkunnande som nyckelkomponenter, såväl hård- 
som mjukvara. Patent tas i 11 nyckelländer. För Arcam är ett nära samarbete med 
kunderna en förutsättning för att bättre förstå deras behov och för att kunna möta deras 
förväntningar. 
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RESULTATRÄKNING, Mkr 2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01

KONCERNEN 2017-09-30 2016-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

Nettoomsättning 168.4 132.6 575.4 440.2 648.3

Kostnad för sålda produkter -137.3 -99.0 -407.6 -317.7 -455.9

Bruttoresultat 31.1 33.6 167.7 122.5 192.4

Forsknings- och utvecklingskostnader -24.7 -15.3 -72.8 -49.5 -74.9

Försäljnings- och administrationskostnader -34.2 -28.7 -113.7 -78.8 -114.1

Övriga rörelseintäkter och kostnader -7.0 5.6 -10.6 5.1 -33.2

Rörelseresultat -34.8 -4.8 -29.4 -0.7 -29.8

Finansiellt netto -6.3 2.8 -24.7 18.1 28.5

Inkomstskatt 5.0 -1.1 -1.2 -10.7 -9.5

Nettoresultat -36.1 -3.1 -55.3 6.7 -10.8

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omklassficeras till resultatet:

Omräkningsdifferens 0.8 1.1 -6.2 11.8 17.5

Kassaflödessäkring  -  -  -  -  - 

Övrigt totalresultat för perioden 0.8 1.1 -6.2 11.8 17.5

Summa totalresultat för perioden -35.3 -2.0 -61.5 18.5 6.7

Resultat per aktie före utspädning -1.74 -0.15 -2.66 0.32 -0.52

Resultat per aktie efter utspädning -1.74 -0.15 -2.66 0.32 -0.52

BALANSRÄKNING, Mkr
KONCERNEN 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

Goodwill 199.6 201.3 208.4

Övriga immateriella anläggningstillgångar 33.4 40.2 39.9

Materiella anläggningstillgångar 268.3 105.9 128.6

Finansiella anläggningstillgångar 27.3 23.3 28.5

Summa anläggningstillgångar 528.6 370.7 405.4

Varulager 318.0 241.0 266.5

Kortfristiga fordringar 223.4 135.8 202.6

Likvida medel 117.7 386.2 317.6

Summa omsättningstillgångar 659.1 763.0 786.6

Summa tillgångar 1,187.8 1,133.8 1,192.1

Eget kapital och skulder

Aktiekapital 20.7 20.7 20.7

Övrigt tillskjutet kapital 940.3 923.3 923.3

Reserver 24.4 31.0 44.9

Balanserat resultat inklusive årets resultat -115.8 -43.2 -60.2

Summa eget kapital 869.6 931.9 928.7

Långfristiga skulder, räntebärande - 2.8 1.5

Långfristiga skulder, ej räntebärande 52.6 6.6 10.1

Kortfristiga skulder, räntebärande 2.5 2.6 2.9

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 263.1 189.9 248.9

Summa eget kapital och skulder 1,187.8 1,133.8 1,192.1
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KASSAFLÖDESANALYS, Mkr 2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01

KONCERNEN 2017-09-30 2016-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapitalet -29.5 7.9 -34.1 32.5 17.2

Förändring av rörelsekapitalet 38.7 -20.5 -58.6 -26.6 -52.3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9.2 -12.6 -92.7 5.9 -35.1

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -0.7 -0.9 -3.2 -2.6 -4.5

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -42.5 -17.9 -162.7 -44.2 -68.4

Utbetald tilläggsköpeskilling 0.0 -2.0 0.0 -33.4 -33.4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -43.2 -20.8 -165.9 -80.1 -106.3

Nyemission/Aktieägartillskott  -  - 16.9 1.6 1.6

Upptagna lån 15.1  - 41.8 -1.3 -2.8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15.1 0.0 58.7 0.3 -1.2

Periodens kassaflöde -18.9 -33.5 -199.9 -73.9 -142.5

Likvida medel vid periodens början 136.6 419.7 317.6 460.2 460.2

Likvida medel vid periodens slut 117.7 386.2 117.7 386.2 317.6

EGET KAPITAL, Mkr 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01

KONCERNEN 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

Ingående balans 928.7 908.0 908.0

Nyemission  - 1.6 1.6

Aktieägartillskott 16.9 - -

Aktiesparprogram -14.4 3.8 12.4

Periodens resultat -55.3 6.7 -10.8

Övrigt totalresultat -6.2 11.8 17.5

Utgående balans 869.6 931.9 928.7

NYCKELTAL
KONCERNEN 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

Soliditet, % 73.2 82.2 77.9

Avkastning på eget kapital, % -6.1 0.7 -1.2

Avkastning på sysselsatt kapital, % -3.2 1.9 0.0

Eget kapital per aktie, SEK 41.9 44.9 44.8

Resultat per aktie före utspädning, SEK -2.66 0.32 -0.52

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -2.66 0.32 -0.52

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie -4.47 0.28 -1.70

Antal anställda vid periodens slut 441 328 348

Antal aktier vid periodens slut 20,746,585 20,746,585 20,746,585

Antal optioner vid periodens slut - 200,000 200,000

Börskurs vid periodens slut, SEK 340.00 293.00 318.00

Definition av nyckeltalen återfinns i årsredovisningen för 2016 som är publicerad på Arcam´s hemsida.
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RESULTATRÄKNING, Mkr 2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01

MODERBOLAGET 2017-09-30 2016-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

Nettoomsättning 91.1 73.1 364.1 274.7 403.4

Kostnad för sålda produkter -74.8 -61.1 -235.3 -197.2 -274.9

Bruttoresultat 16.4 12.0 128.8 77.5 128.5

Forsknings- och utvecklingskostnader -23.3 -15.1 -70.2 -48.6 -73.6

Försäljnings- och administrationskostnader -20.1 -17.4 -62.8 -46.0 -66.3

Övriga rörelseintäkter och kostnader -4.3 0.9 -6.4 1.3 -36.9

Rörelseresultat -31.4 -19.6 -10.6 -15.9 -48.3

Finansiellt netto -1.7 4.1 -47.6 -6.3 13.8

Inkomstskatt 7.1 2.8 4.0 -2.2 -0.3

Nettoresultat -25.9 -12.7 -54.2 -24.4 -34.9

Övrigt totalresultat för perioden - - - -

Summa totalresultat för perioden -25.9 -12.7 -54.2 -24.4 -34.9

Resultat per aktie före utspädning -1.25 -0.61 -2.61 -1.18 -1.68

Resultat per aktie efter utspädning -1.25 -0.61 -2.61 -1.18 -1.68

BALANSRÄKNING, Mkr
MODERBOLAGET 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 8.0 7.4 7.6

Materiella anläggningstillgångar 13.8 6.6 6.5

Finansiella anläggningstillgångar 265.6 170.1 172.0

Fordringar hos koncernföretag 372.1 261.2 316.1

Summa anläggningstillgångar 659.5 445.2 502.2

Varulager 130.8 122.4 130.5

Kortfristiga fordringar 143.6 89.9 135.7

Fordringar hos koncernföretag 56.3 33.0 39.7

Likvida medel 49.3 355.9 287.4

Summa omsättningstillgångar 380.0 601.2 593.3

Summa tillgångar 1,039.5 1,046.5 1,095.5

Eget kapital och skulder

Aktiekapital 20.7 20.7 20.7

Fond för utvecklingsutgifter 5.4 - 3.5

Reservfond 62.3 62.3 62.3

Balanserat resultat inklusive årets resultat 754.5 811.5 799.4

Summa eget kapital 843.0 894.6 885.9

Skulder till koncernföretag 31.4 5.5 8.0

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 165.1 146.3 201.6

Summa eget kapital och skulder 1,039.5 1,046.5 1,095.5
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Not 1 Ställda säkerheter och eventualförbindelser

Mkr
Koncern 2017-09-30 2016-12-31

Fastighetsinteckning 160.5  -

Summa ställda säkerheter 160.5 -

Bankgaranti (Tullverket) 0.4 0.4

Bankgaranti (Övriga) 2.5 7.2

Summa eventualförpliktelser 2.9 7.6

Moderbolag 2017-09-30 2016-12-31

Summa ställda säkerheter - -

Bankgarantier (Tullverket) 0.4 0.4

Bankgarantier (Övriga) 2.5 7.2

Moderbolagsgaranti (OD Reality) 22.3 27.3

Summa eventualförpliktelser 25.1 34.9
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Not 2  Upplysningar om närstående

Följande tabell visar upplysningar om närstående vad gäller mellanhavanden och transaktioner 

under januari ‐ september 2017 och juli ‐ september 2017 samt balanser per 30 September 2017.

Transaktioner med närstående beskrivs i detalj i Årsredovisning 2016. Omfattning och karaktär

har ej ändrats väsentligt jämfört med föregående år.

MSEK

Försäljning 

till 

närstående

Inköp från 

närstående *

Skulder till 

närstående

Fordringar på 

närstående

Bolag med betydande inflytande över koncernen:

General Electric med dotterbolag Jan‐Sep 2017 141,6 0,3 ‐ 17,7

Jul‐Sep 2017 16,4 ‐ ‐ ‐

Dotterbolag:

Arcam Cad to Metal Inc Jan‐Sep 2017 17,3 35,0 7,1 1,0

Jul‐Sep 2017 5,4 14,3

Arcam Cad to Metal Ltd Jan‐Sep 2017 4,5 10,9 7,0 8,5

Jul‐Sep 2017 1,6 4,0

Arcam Cad to Metal GmbH Jan‐Sep 2017  ‐ 5,9  ‐  ‐

Jul‐Sep 2017  ‐ 2,4

Arcam Cad to Metal Srl Jan‐Sep 2017 18,0 5,7 7,7 23,4

Jul‐Sep 2017 6,4 0,8

Arcam Beijing Industrial Equipment Ltd Jan‐Sep 2017 6,4 3,5  ‐ 8,1

Jul‐Sep 2017 1,4 3,2

AP&C Advanced Powders and Coatings Inc Jan‐Sep 2017 3,8 24,6 0,2 1,9

Jul‐Sep 2017 1,9 10,1

DiSanto Technology Inc Jan‐Sep 2017 1,9  ‐  ‐ 0,6

Jul‐Sep 2017 0,6  ‐

* Inkluderar varor och tjänster.

Annat än vad som nämnts ovan har inga transaktioner ägt rum mellan Arcam  och närstående parter att 

detta påtagligt påverkat företagets finansiella ställning eller vinst.



Revisors granskningsrapport

Arcam AB (publ.), org.nr 556539-5356

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapporten) för Arcam AB (publ.) per 30 september och den niomånadersperiod som slutade per 
detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 
presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att 
uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements 
ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa 
oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit 
identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet 
med  IAS  34  och  årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Göteborg den 20 oktober 2017

Ernst & Young AB

Stefan Kylebäck
Auktoriserad revisor


