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För helåret: 
 

 Försäljningen ökade med 21% till 90,5 (74,5) Mkr 
 Resultat efter skatt ökade med 8,3 Mkr till 1,8 (-6,5) Mkr 
 Resultat per aktie 0,02 (-0,07) kr 
 Kassaflöde från rörelsen 7,2 Mkr, likvida medel vid periodens 

slut 23,3 (16,1) Mkr 
 13 (9) system levererades under perioden 
 Orderingången under året uppgick till 12 (10) system 
 Orderbok vid årets slut 3 (4) system 

 
 
Varav för fjärde kvartalet: 
 

 Försäljningen ökade med 29% till 33,4 (25,9) Mkr 
 Rörelseresultat efter skatt ökade med 5,4 Mkr till 6,0 (0,6) Mkr 
 Resultat per aktie 0,04 (0,0) kr 
 5 (3) system levererades under perioden 
 Orderingången uppgick till 8 (7) system 

 
 
Väsentliga händelser efter verksamhetsperiodens utgång 
 

 En order på ett Arcam A2-system erhölls i januari 2011  
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Detta är Arcam  
 
Arcam utvecklar och tillverkar system för verktygsfri tillverkning av komplexa metallkomponenter med 
friformsteknik direkt från tredimensionella ritningar (CAD). Bolagets teknologi EBM© – Electron Beam 
Melting ger möjlighet att tillverka detaljer i metall med optimala egenskaper i små och medelstora 
serier. 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. Med Arcam A1 introducerades MultiBeam, en patenterad teknologi som 
väsentligt höjer systemets produktivitet och övriga prestanda. 
 
Arcams marknad är global där kunder inom främst implantat- och flygindustrin drar nytta av 
teknologins möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Sedan 
introduktionen har ett 70-tal EBM-system levererats till krävande kunder i Europa, USA och Asien. 
Bolaget är noterat på NGM sedan 2000. Huvudkontor och produktion är lokaliserat i Mölndal, Sverige, 
och servicekontor finns i USA, Italien och Kina.  
 
 
 

VD-kommentar 
 
Allt fler system används för produktion 
 
Vi är glada att kunna presentera ett bokslut där vi åter visar tillväxt, vinst och ett positivt kassaflöde. 
Systemförsäljningen ökade i antal system och vi fick också bättre betalt för systemen. Samtidigt är 
eftermarknaden stabil och ger löpande intäkter.  
 
Användandet av de installerade systemen för produktionsapplikationer fortsätter att öka. Av årets 13 
levererade system har 7 levererats till befintliga kunder, för kapacitetsutbyggnad.  
Speciellt glädjande är det genomslag vi nu har inom ortopediska implantat. Till idag har över 10 000 
ortopediska implantat tillverkade med EBM-teknik implanterats. En viktig uppgift är nu att genom 
fortsatt bearbetning av implantatbolagen öka försäljningen inom området.  
 
Viktiga affärshändelser under 2010 var att flygindustrikoncernen Avio tog leverans av fyra system för 
produktion av turbinblad och att implantatindustrin fortsätter öka sin produktionskapacitet med EBM-
teknik.  
 
Satsningen på ökad marknadsnärvaro fortsätter och under 2010 har ett servicecenter startats i Beijing 
för att bättre stödja och utveckla den asiatiska marknaden. En person har anställts för service och 
support i regionen. Vi har också utökat organisationen i Italien och startat ett servicecenter i Milano, 
förutom det kontor vi sedan tidigare har på Sicilien. 
 
Ytterligare en marknadssatsning är den KAM (Key Account Management)- och applikationsgrupp som 
bildades under året. Gruppens uppgift är att tvärfunktionellt hantera våra strategiskt viktiga 
nyckelkunder för att dessa kunder snabbare skall kunna utnyttja vår teknik fullt ut, och därmed bli än 
större kunder för oss.  
 
Kassaflödet var starkt under året och kassan är vid årsskiftet större än vid den nyemission som 
genomfördes sommaren 2009. Det innebär att vi har bra möjligheter att fortsätta finansiera satsningar i 
utveckling, applikationskunnande och marknadsföring, för att kunna bredda vår teknologi och vår 
marknadsnärvaro. 
 
Med den nuvarande orderboken om 4 system har vi en bra utgångspunkt för att fortsätta växa och 
förbättra resultatet under helåret 2011.  
 
 
Mölndal i februari 2011 
 
Magnus René, VD 
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Nettoomsättning, leverans och order  
 
Ökad omsättning 
Nettoomsättningen ökade under perioden med 21% till totalt 90,5 Mkr (74,5). Av omsättningen utgör 
systemförsäljning 58 Mkr (64%) och eftermarknadsförsäljning 32,5 Mkr (36%). 
Eftermarknadsförsäljningen ökade under året från 27,9 Mkr till 32,5 Mkr. Eftermarknadsförsäljningen 
består av metallpulver, övrigt förbrukningsmaterial samt service och andra tjänster. 
 
Tretton system levererade 
Under perioden har 13 system levererats. Fyra av systemen levererades till flygindustrikoncernen Avio 
som därmed har fem system installerade. Tre system levererades till implantattillverkare som bygger 
ut sin kapacitet medan tre system levererats till nytillkomna implantattillverkare. 
Övriga tre system har levererats till universitet och forskningsinstitut. 
 
12 nya order under året 
12 nya order på EBM-system har tecknats under året och orderboken vid årsskiftet var därmed 3 
system. En order på ett Arcam A2-system erhölls i januari från en ny kund inom flygindustrin och på 
rapportdagen är orderboken 4 system. Intäkter från sålda system bokförs vid leverans till kunden. 
 
 
Investeringar och avskrivningar 
 
Investeringar i FoU och inventarier uppgick till 5,8 Mkr (6,5) varav FoU svarade för 5,7 Mkr (6,5) och 
inventarier för 0,1 Mkr (0,0). Investeringarna i FoU avser balanserade utvecklingskostnader för 
utveckling av ny EBM-teknologi, materialprocesser och mjukvaror. 
 
Avskrivningarna på immateriella och materiella tillgångar uppgick till 7,2 Mkr. 
 
 
Resultat och finansiell ställning  
 
Resultatet efter skatt för året uppgick till 1,8 Mkr (-6,5).  
 
Likvida medel vid årets slut uppgick till 23,3 Mkr (16,1). Utöver kassan fanns vid årets slut 
kundfordringar om ca 30 Mkr. Bolaget har ingen bankfinansiering utöver en beviljad, outnyttjad, 
checkkredit om totalt 10 Mkr.  
 
Bruttomarginalen för helåret är 58% medan den för fjärde kvartalet är 65%. Bruttomarginalen varierar 
med produktmix, geografisk marknad, valutasituation och andelen eftermarknadsförsäljning. 
 
Samtliga siffror avser koncernen. Moderbolagets siffror överensstämmer i allt väsentligt med 
koncernens siffror. 
 
 
Personal 
 
Antalet anställda i koncernen var under året i medeltal 38 (33) personer. Vid periodens slut var antalet 
anställda i koncernen 41 personer. 
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Utvecklingsarbetet inriktat på nära samarbete med kunder 
 
Bolagets utvecklingsarbete är inriktat på att i nära samarbete med våra kunder, inom implantat- och 
flygindustrin, dels fortlöpande höja systemens produktivitet och tillförlitlighet, dels anpassa tekniken till 
nya applikationer. Målet är att genom en kontinuerlig höjning av maskinernas produktivitet och övrig 
prestanda öka teknologins konkurrenskraft i jämförelse med traditionella tillverkningsmetoder.  
 
Samarbeten med kunder inom implantatområdet har resulterat i att ortopediska implantat tillverkade 
med Arcams EBM-system erhållit CE-godkännande enligt reglerna för medicinska implantat inom EU-
området, och implantat tillverkade med Arcams teknik används nu rutinmässigt på sjukhus i Europa. 
Projekt med sikte på motsvarande godkännanden på den amerikanska marknaden pågår. EBM-
tillverkade implantatprodukter godkända av FDA beräknas komma ut på marknaden under 2011. 
För att påskynda utvecklingen inom implantatområdet fortsätter bolaget att driva såväl externt 
finansierade projekt med ledande biomaterialforskare och ortopedkirurger, som utvecklingsarbete 
tillsammans med våra kunder. 
 
Arcam bedriver även samarbeten inom flygindustrin och ett exempel på ett sådant samarbete är 
utvecklingsprojektet med flygindustrikoncernen Avio. Detta projekt startade 2007 med syfte att 
industrialisera Arcams EBM-teknologi för serietillverkning av flygkomponenter i titan-aluminid. 
Projektet ledde till att Avio i slutet av 2009 beställde fyra EBM-system. Dessa system levererades 
under andra kvartalet 2010 och arbetet fortsätter nu med att sätta systemen i produktion och utveckla 
marknaden för turbinkomponenter i titan-aluminid.  

 
 
 
Årsstämma och nomineringskommitté 
 
Årsstämma hölls den 7 april 2010. Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Jan-Crister Persson, 
Lars Bergström, Thomas Carlström, Rolf Ekedahl och Henrik Hedlund.  
Anna Hultin Stigenberg nyvaldes till styrelseledamot. Jan-Crister Persson utsågs till styrelsens 
ordförande. 
 
Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att ge ut ett optionsprogram riktat till de anställda. 
Programmet innebär att 2 000 000 optioner ges ut och programmet ger vid fullt utnyttjande en 
utspädning på cirka 1,3%. 
 
Nomineringskommittén inför ordinarie bolagsstämman 2011 består av Jan Barchan, Briban Invest, 
Thomas Carlström, Industrifonden samt Henrik Hedlund.  Nomineringskommittén kan kontaktas via 
Jan Barchan på telefon 0708 28 71 87. 
 
Årsstämma för 2010 kommer att äga rum torsdagen 31 mars 2011. 
 
 
 
Utdelning  
 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010. 
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Redovisningsprinciper 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för 2009.  
Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, samt RFR 2 för moderbolaget. 
 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Bolaget säljer komplicerade system i begränsat antal. Försäljningsprocessen är lång, det tar 4-12 
månader att slutföra en affär. Förskjutningar av affärer eller leveranser kan därmed få stort genomslag 
på resultatet i enskilda kvartal.  
 
 
Årsredovisning och bolagsstämma för 2010 
 
Bolagsstämma för räkenskapsåret 2010 äger rum torsdagen den 31 mars 2011 kl. 17.00 i bolagets 
lokaler på Krokslätts Fabriker 27A, Mölndal. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2010 kommer att 
finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast tre veckor före bolagsstämman. Årsredovisningen kan 
även rekvireras från bolaget via telefon 031-710 32 00 eller e-post info@arcam.com.  
Nomineringskommittén inför ordinarie bolagsstämman 2011 består av Jan Barchan, Briban Invest, 
Thomas Carlström, Industrifonden samt Henrik Hedlund. Nomineringskommittén kan kontaktas via 
Jan Barchan på telefon 0708 28 71 87. 
 
 
 
Bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolaget och koncernens verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står 
inför. 
 
Mölndal den 3 februari 2011 
Arcam AB (publ) 
 
 
Jan-Crister Persson   Magnus René 
Styrelsens ordförande   Verkställande Direktör 
 
Lars Bergström    Thomas Carlström 
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 
Rolf Ekedahl    Henrik Hedlund 
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 
Anna Hultin Stigenberg 
Styrelseledamot 
 
 
Delårsrapport för kvartal 1-4 offentliggörs 20 april, 20 juli, 20 oktober och 3 februari 2012. 
 
 
För ytterligare information kontakta:  
Magnus René, VD Arcam AB 
 
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com 



RESULTATRÄKNING, MSEK 2010-10-01 2009-10-01 2010-01-01 2009-01-01

KONCERNEN 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Nettoomsättning 33,4 25,9 90,5 74,5

Aktiverat arbete för egen räkning 1,9 2,5 5,7 6,5
Förändring i varulager 0,0 0,0 0,0 -0,3
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -11,8 -11,4 -38,1 -30,1
Övriga externa kostnader -7,2 -6,7 -20,3 -23,2
Personalkostnader -8,2 -7,5 -28,9 -26,2
Avskrivning, immateriella anl. tillgångar -1,9 -2,1 -6,4 -6,7
Avskrivning, materiella anl. tillgångar -0,2 -0,2 -0,8 -1,0
Rörelseresultat 6,0 0,5 1,7 -6,5

Finansiellt netto 0,0 0,0 0,1 -0,1
Inkomstskatt 0,0 0,1 0,0 0,1
Periodens resultat 6,0 0,6 1,8 -6,5

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser 0,0 0,3 0,5 0,9
Inkomstskatt övrigt totalresultat 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt totalresultat för perioden 0,0 0,3 0,5 0,9

Summa totalresultat för perioden 6,0 0,9 2,3 -5,6

Resultat per aktie före utspädning 0,04 0,00 0,02 -0,07
Resultat per aktie efter utspädning 0,04 0,00 0,02 -0,07

BALANSRÄKNING, MSEK
KONCERNEN 2010-12-31 2009-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 12,1 12,8
Materiella anläggningstillgångar 0,5 1,2
Uppskjuten skattefordran 0,4 0,4
Varulager 17,4 19,3
Kortfristiga fordringar 35,0 29,7
Likvida medel 23,3 16,1
Summa tillgångar 88,6 79,4

Eget kapital och skulder
Aktiekapital 14,7 14,7
Övrigt tillskjutet kapital 212,2 212,1
Reserver 0,8 0,3
Balanserat resultat -167,4 -169,2
Summa eget kapital 60,3 57,8

Kortfristiga skulder räntebärande 0,0 0,0
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 28,3 21,6
Summa eget kapital och skulder 88,6 79,4

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar (moderbolag) 14,7 12,7
Ansvarsförbindelser Inga Inga



KASSAFLÖDESANALYS, MSEK 2010-10-01 2009-10-01 2010-01-01 2009-01-01

KONCERNEN 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapitalet 8,6 2,4 9,6 1,4
Förändring av rörelsekapitalet 4,5 -3,7 3,1 -4,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,1 -1,3 12,7 -3,1

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1,9 -2,3 -5,7 -6,5
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 -0,1 0,0
Förändring i finansiella anl. tillgångar inkl övr. långfr. fordr. 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,9 -2,3 -5,7 -6,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,2 25,6
Periodens kassaflöde 11,3 -3,6 7,2 16,0
Likvida medel vid periodens början 12,0 19,7 16,1 0,1
Likvida medel vid periodens slut 23,3 16,1 23,3 16,1

EGET KAPITAL, MSEK 2010-01-01 2009-01-01

KONCERNEN 2010-12-31 2009-12-31

Ingående balans 57,8 36,1
Nyemission 0,0 29,4
Emissionskostnader -0,2 -2,3
Optionspremier 0,4 0,2
Periodens totalresultat 2,3 -5,6
Utgående balans 60,3 57,8

NYCKELTAL
KONCERNEN 2010-12-31 2009-12-31

Soliditet, % 68,0 72,9

Skuldsättningsgrad, % 0,0 0,0

Avkastning på eget kapital, % 3,1 -13,8

Avkastning på sysselsatt kapital, % 3,1 -14,1

Eget kapital per aktie, SEK 0,41 0,39

Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,02 -0,07

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,02 -0,07

Antal anställda vid periodens slut 41 36

Antal aktier vid periodens slut 147 428 815 147 428 815

Antal optioner vid periodens slut 4 000 000 3 432 000

Börskurs vid periodens slut, SEK 1,22 1,05

P/E tal 78 neg



RESULTATRÄKNINGAR, MSEK 2010-10-01 2009-10-01 2010-01-01 2009-01-01

MODERBOLAGET 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Nettoomsättning 33,6 25,8 90,5 76,1

Aktiverat arbete för egen räkning 1,9 2,5 5,7 6,5
Förändring i varulager 0,0 0,0 0,0 -0,3
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -11,9 -11,7 -40,6 -34,1
Övriga externa kostnader -6,6 -6,3 -18,3 -21,5
Personalkostnader -7,4 -7,0 -25,3 -23,1
Avskrivning, immateriella anl. tillgångar -1,9 -2,1 -6,4 -6,7
Avskrivning, materiella anl. tillgångar -0,2 -0,2 -0,8 -0,9
Rörelseresultat 7,6 1,0 4,8 -4,1

Finansiellt netto 0,1 0,0 0,1 -0,1
Periodens resultat 7,7 1,0 4,8 -4,2

Resultat per aktie före utspädning 0,05 0,01 0,03 -0,04
Resultat per aktie efter utspädning 0,05 0,01 0,03 -0,04

BALANSRÄKNING, MSEK
MODERBOLAGET 2010-12-31 2009-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 12,1 12,8
Materiella anläggningstillgångar 0,5 1,2
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,2
Varulager 15,5 17,4
Kortfristiga fordringar 47,0 38,7
Likvida medel 22,6 16,0
Summa tillgångar 97,9 86,3

Eget kapital och skulder
Aktiekapital 14,7 14,8
Reservfond 62,3 62,3
Balanserat resultat -7,3 -12,3
Summa eget kapital 69,8 64,8

Kortfristiga skulder räntebärande 0,0 0,0
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 28,1 21,5
Summa eget kapital och skulder 97,9 86,3

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar (moderbolag) 14,7 12,7
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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