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 Nettoomsättningen uppgick till 301 (244) MSEK  

 Rörelseresultatet uppgick till -10 (-36) MSEK 

 Justerat rörelseresultat uppgick till -5 (-27) MSEK 

 Resultatet per aktie uppgick till -0,20 (-0,44) SEK 
  

 Nettoomsättningen uppgick till 596 (499) MSEK  

 Rörelseresultatet uppgick till -8 (-55) MSEK 

 Justerat rörelseresultat uppgick till 2 (-37) MSEK 

 Resultatet per aktie uppgick till -0,28 (-0,70) SEK 

Försäljningen 2011 uppgick till 1 198 MSEK. 
Styrelsens bedömning är att försäljningen under 2012 
kommer att något överstiga försäljningen 2011. 
 

Orderingången minskade under första halvåret jämfört 
med föregående år. En orsak är avsaknaden av order 
inom den volatila systemförsäljningen av mönster-
ritare. En annan orsak är en avmattning under andra 
kvartalet inom ytmontering, främst på grund av 
regionala svängningar. 
 

Under första halvåret har ytmonteringsverksamheten 
försäljningsmässigt haft en god utveckling. Försälj-
ningen ökade med 10 procent jämfört med föregående 
år och rörelsemarginalen uppgick till 13 procent. 
Efterfrågan har varit särskilt stark på ytmonterings-
maskinerna MY100e som framgångsrikt lanserades 
under 2011.  
 

Försäljningen inom affärsområde mönsterritare ökade 
under första halvåret med 44 procent jämfört med 
föregående år. Resultatet påverkas i hög utsträckning  
av försäljningen av system och även av vilken typ av 
system som säljs. Under andra kvartalet levererades en 
maskritare FPS. 

 
 
Koncernens eftermarknad fortsätter att växa i volym 
och lönsamhet, vilket ger en bra bas för fortsatt tillväxt 
med lönsamhet. En hög utnyttjandegrad av system 
hos kunderna ger goda möjligheter till utveckling av 
eftermarknadsutbudet. 
 
Lönsamheten inom eftermarknad och ytmonterings-
utrustning är god och vi minskar därmed beroendet av 
leveranser av enskilda maskritare, vars försäljning är 
mer volatil.  
 

Flera nya elektronikprodukter har lanserats där hög-
upplösta bildskärmar och AMOLED-teknik utgör en 
viktig del. Det skapar efterfrågan på bildskärmar med 
allt högre bildkvalitet och halvledarkomponenter med 
allt mer funktionalitet, något som i sin tur driver 
efterfrågan av kostnadseffektiva produktionslösningar 
med hög ritprecision, som Micronic Mydata erbjuder.  
 

Våra satsningar i nya produkt-områden, främst LDI, 
fortsätter. Ett teknikskifte är på väg, 
drivet av högre funktionalitetskrav i 
kombination med kostnads-
effektivitet. Vår LDI-teknik bidrar 
till fortsatt utveckling av nya 
elektroniska produkter. Våra 
samarbetspartners står inför en 
”selection”, dvs val av teknik och 
leverantör. I projektet är nu arbetet 
huvudsakligen inriktat på att nå hög 
prestanda i produktionsprocesserna. 
 

Glädjande att notera är att LDI 5s i juni erhållit utmärkelsen 
JPCA Show Award för dess banbrytande lösningar för 
nuvarande och framtida tillverkning av avancerad 
elektronisk kapsling. 
 

Peter Uddfors, VD och koncernchef 

 

MSEK april-juni 12 april-juni 11 jan-juni 12 jan-juni 11 rullande 12 mån jan-dec 11 

Orderingång 241,2  312,6 548,8  625,3 1 137,5 1 214,0 

Orderstock 123,9  271,8 123,9  271,8 123,9 176,0 

Nettoomsättning 300,7  243,5 596,0  498,5 1 295,0 1 197,6 

Bruttovinst 113,3  104,9 255,2  210,7  532,4 488,0 

Bruttomarginal 38%  43% 43%  42% 41%  41% 

Rörelseresultat  -10,3  -35,7 -8,5  -55,0 -19,2 -65,7 

Rörelsemarginal -3%  -15% -1%  -11% -2%  -5% 

Justerat rörelseresultat 1) -5,0  -26,7 2,3  -37,4 11,4 -28,1 

Justerad rörelsemarginal -2%  -11% 0% -7% 1%  -2% 

Resultat per aktie, SEK -0,20  -0,44  -0,28 -0,70 -0,49 -0,91 

Kassaflöde -57,9  25,1  -80,2 -0,2 -131,7 -51,9 
 

1) Justerat rörelseresultat är justerat för aktiverad utveckling, avskrivningar av tidigare aktiverad utveckling samt övervärden i teknologi. 
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Koncernen levererar kostnadseffektiva och nyskapande 
produktionslösningar för tillverkning av elektronikpro-
dukter. Världsledande företag använder utrustning från 
Micronic Mydatas två affärsområden, ytmontering 
(SMT) och mönsterritare (PG). 
 
SMT säljer avancerade system för stencilfri applicering 
av lodpasta på kretskort och för montering av kompo- 
nenter på kretskort, som i sin tur används i tillverkning-
en av elektronikprodukter. PG säljer produkter för att 
rita mönster på fotomasker eller för att rita direkt på  
ett substrat med LDI. Mönsterritare används vid 
tillverkning av bildskärmar, halvledare samt vid 
elektronisk kapsling som i sin tur används vid 
tillverkning av elektronikprodukter.  
 
Koncernen strävar efter att vara ett globalt högtekno-
logiskt tillväxtföretag med uthållig lönsamhet.  

Orderingången, som inkluderar eftermarknadsför- 
säljning för båda affärsområdena, uppgick till 241  
(313) MSEK. Orderingången för mönsterritare 
omfattar enbart eftermarknad. Orderingången inom  
ytmontering har minskat med 20 procent jämfört  
med motsvarande period föregående år.  
 
Koncernens försäljning uppgick till 301 (244) MSEK. 
Försäljningsökningen förklaras främst av en stark 
eftermarknadsförsäljning, fortsatt god försäljning av 
ytmonteringsutrustning samt leverans av en maskritare 
FPS för tillämpningar inom elektronisk kapsling. 
Försäljningen under andra kvartalet har påverkats 
positivt av valutakurseffekter. Omräknat till samma 
valutakurser som rådde under motsvarande period 
föregående år, uppgår försäljningen till 281 MSEK. 
 
Koncernens bruttovinst uppgick till 113 (105) MSEK, 
vilket motsvarar en bruttomarginal på 38 (43) procent. 
Koncernens bruttomarginal har under andra kvartalet 
påverkats av mixen av sålda system samt mixen av 
levererade produkter och tjänster inom eftermarknad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koncernens rörelseresultat uppgick till -10 (-36) MSEK, 
vilket motsvarar en rörelsemarginal på -3 (-15) procent. 
Det negativa rörelseresultatet har förbättrats som ett 
resultat av en stark eftermarknadsförsäljning i kombi-
nation med lägre omkostnader. Kostnaderna för 
utveckling, försäljning och administration har minskat 
med 10 MSEK till 130 MSEK. Försäljningskostnaderna 
har ökat, dels på grund av ökade försäljningsprovisioner 
som ett resultat av högre försäljning, dels på grund av 
fortsatt affärsutveckling inom LDI och inom affärs-
område ytmontering. Koncernens kostnader för utveck-
ling minskar samtidigt i takt med att utvecklingen av 
LDI går ned. 
 

Orderingången, som inkluderar eftermarknadsför- 
säljning för båda affärsområdena, uppgick till 549  
(625) MSEK. Orderingången för mönsterritare 
omfattar enbart eftermarknad. Orderingången inom 
ytmontering ökade med 2 procent jämfört med 
motsvarande period föregående år.  
 
Koncernens försäljning uppgick till 596 (499) MSEK. 
Försäljningsökningen förklaras främst av en stark 
eftermarknadsförsäljning, fortsatt god försäljning av 
ytmonteringsutrustning samt leverans av en maskritare 
FPS för tillämpningar inom elektronisk kapsling. 
Försäljningen under första halvåret har påverkats 
positivt av valutakurseffekter. Omräknat till samma 
valutakurser som rådde under motsvarande period 
föregående år, uppgår försäljningen till 567 MSEK. 
 
Koncernens bruttovinst uppgick till 255 (211) MSEK, 
vilket motsvarar en bruttomarginal på 43 (42) procent. 
Koncernens bruttomarginal har under delårsperioden 
påverkats av mixen av sålda system, en positiv 
utveckling av eftermarknaden samt mixen av levererade 
produkter- och tjänster inom eftermarknad. 
 
Koncernens rörelseresultat uppgick till -8 (-55) MSEK, 
vilket motsvarar en rörelsemarginal på -1 (-11) procent. 
Det negativa rörelseresultatet har förbättrats på grund 
av en stark utveckling av eftermarknadsförsäljning inom 
mönsterritare samt av en fortsatt stark systemförsäljning 
inom ytmontering. Kostnaderna för utveckling, 
försäljning och administration har ökat till 267 (261) 
MSEK. Försäljningskostnaderna har ökat som ett led  
i affärsutvecklingen av LDI och inom affärsområde 
ytmontering. Den högre försäljningen har generat 
ökade försäljningsprovisioner. Koncernens totala 
kostnader för utveckling går ner, i takt med att 
utvecklingen av LDI minskar. 
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Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av 
andra kvartalet till 456 (583) MSEK jämfört med 536 
MSEK vid utgången av 2011. Koncernens kassaflöde 
var under första halvåret negativt med 80 (0) MSEK. 
Rörelsen tog 72 (17) MSEK i anspråk. Detta förklaras 
bland annat av förändringar i rörelsekapital, -69 (53) 
MSEK, framför allt genererat av lageruppbyggnad inom 
mönsterritare och minskning av leverantörsskulder. 
Investeringsverksamheten tog 6 (14) MSEK i anspråk, 
varav investeringar i utveckling 0 (5) MSEK.  
Övriga investeringar, 6 (9) MSEK, avser i huvudsak 
investeringar för produktutveckling inom mönsterritare 
samt utbyggnad av fastigheten i Täby.  

Finansieringsverksamheten tog 2 (2) MSEK i anspråk 
och avser fortsatt minskning av rörelserelaterade lån i 
utländska dotterbolag. 

Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till  
1 206 MSEK, jämfört med 1 232 MSEK i slutet av 
2011. Antalet utestående aktier var vid periodens slut 
97 916 509. Resultatet per aktie var -0,28 (-0,70) SEK. 
Ett personaloptionsprogram har löpt ut vid utgången  
av det första kvartalet. Då de fastställda lösenpriserna 
översteg aktuell börskurs har programmet inte lett till 
teckning av nya aktier.  

Rullande 12 månader försäljning per affärsområde 

Mönsterritare 
(PG) 

Ytmontering 
(SMT) 

Rullande 12 månader försäljning per tillämpning 
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MSEK april-juni 12 april-juni 11 jan-juni 12 jan-juni 11 rullande 12 mån jan-dec 11 

Orderingång och försäljning   
     Orderingång 156,3  196,5 371,3 362,4 799,8 790,9 

Orderstock 99,3  137,6 99,3 137,6 99,3 119,5 

Försäljning 189,0  177,3  391,5 357,2  838,1 803,8 

Resultatutveckling   
     Bruttovinst 75,2  73,7 161,9 144,8 358,8 341,7 

Bruttomarginal 40%  42%  41% 41%  43% 43% 

Rörelseresultat  23,3  22,5 52,3 49,1 142,2 139,0 

Rörelsemarginal 12%  13%  13% 14%  17% 17% 

Utvecklingskostnader   
     Utvecklingsutgifter -15,1  -16,4 -30,1 -33,8 -60,5 -64,2 

Aktiverade utvecklingskostnader -  2,5 - 5,3 3,8 9,1 

Avskrivningar på aktiverad utveckling -4,1  -3,4 -8,3 -6,8 -16,0 -14,5 

Totalt rapporterad utvecklingskostnad -19,2  -17,3  -38,4 -35,3  -72,7 -69,6 
 

Orderingången, som inkluderar eftermarknadsför-
säljning, uppgick till 371 (362) MSEK. Orderingången 
har ökat med 2 procent jämfört med motsvarande 
period föregående år. 
 
Försäljningen uppgick till 392 (357) MSEK. 
Försäljningsökningen förklaras av en högre system-
försäljning, framför allt ytmonteringssystem från 
MY100e-serien, samt av en positiv utveckling av 
eftermarknadsförsäljningen. Eftermarknaden omfattar 
tillbehör, reservdelar, mjukvara och service.  
 
Försäljningen under första halvåret har påverkats 
positivt av valutakurseffekter. Omräknat till samma 
valutakurser som rådde under motsvarande period 
föregående år, uppgår försäljningen till 377 MSEK. 
 
Bruttovinsten uppgick till 162 (145) MSEK, vilket 
motsvarar en bruttomarginal på 41 (41) procent. 
Produktmixen av levererade system överensstämmer  
i stort sett med den under motsvarande period 
föregående år. 
 
Rörelseresultat uppgick till 52 (49) MSEK, vilket mot-
svarar en rörelsemarginal på 13 (14) procent. Kostna-
derna för utveckling, försäljning och administration  
har ökat till 112 (97) MSEK. Försäljningskostnaderna 
har ökat som ett resultat av den strategiska affärs-
utvecklingen inom affärsområdet samt på grund av 
högre försäljningsprovisioner. 

 
Totalt rapporterade kostnader för forskning och 
utveckling har belastat rörelseresultatet med 38 (35) 
MSEK. Under delårsperioden har ingen aktivering av 
utveckling skett, 0 (5) MSEK. Avskrivningar av tidigare 
aktiverad utveckling har gjorts med 8 (7) MSEK.  
 
 
 

 

Marginalutveckling ytmontering, 
rullande 12 månader 
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Affärsområdet har sett en fortsatt stark försäljnings-
utveckling under första halvåret 2012, framför allt i 
Nordamerika, flertalet marknader i Europa och i Japan. 
Systemförsäljningen ökade med 11 procent jämfört med 
samma period 2011, främst tack vare stark efterfrågan 
på ytmonteringsmaskiner från MY100e-serien. Även 
eftermarknadsaffären utvecklas väl, bland annat ökade 
serviceförsäljningen med 28 procent jämfört med 
samma period föregående år. 
 
Under andra kvartalet 2012 har en avmattning i 
efterfrågan på ytmonteringsutrustning kunnat skönjas på 
vissa marknader inom Europa. Detta avspeglas i den 
totala orderingången för affärsområdet som ökade med 
2 procent under första halvåret 2012 jämfört med 
samma period föregående år, men som minskade med 
20 procent under andra kvartalet jämfört med andra 
kvartalet 2011. 
 
I april förutspådde Prismark en tillväxt i den globala 
halvledarmarknaden om 5 procent under 2012, med en 
förskjutning mot andra halvåret. Senare prognoser från 
andra institut är något mer försiktiga över tillväxten 
under 2012. Sett över helåret bör den globala efterfrågan 
av ytmonteringsutrustning vara stabil. Detta pekar på en 
stabil utveckling för affärsområdets försäljning för 
helåret 2012, dock med regionala variationer. 
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MSEK april-juni 12 april-juni 11 jan-juni 12 jan-juni 11 rullande 12 mån jan-dec 11 

Orderingång och försäljning   
     Orderingång 84,8  116,1 177,5 262,9 337,7 423,1 

Orderstock 1) 24,5  134,2 24,5 134,2 24,5 56,5 

Försäljning 111,7  66,2  204,5 141,3  457,0 393,8 

Resultatutveckling   
     Bruttovinst 38,1  31,2 93,2 65,9 173,7 146,4 

Bruttomarginal 34%  47%  46% 47%  38% 37% 

Rörelseresultat  -32,0  -56,6 -57,5 -100,8 -155,0 -198,3 

Rörelsemarginal -29%  -85%  -28% -71%  -34% -50% 

Rörelseresultat maskritare 2) 19,2  - 48,7 - - - 

Rörelseresultat LDI  -51,2 - -106,2 - - - 

Rörelseresultat, totalt  -32,0  -56,6  -57,5  -100,8  -155,0 -198,3 

Utvecklingskostnader   
     Utvecklingsutgifter LDI  -38,2 -46,4 -79,5 -85,2 -168,3 -174,0 

Utvecklingsutgifter maskritare  -5,2 -3,1 -9,6 -5,8 -16,9 -13,1 

Aktiverade utvecklingskostnader - - - - - - 

Avskrivningar på aktiverad utveckling  - -6,9 - -13,8 -13,8 -27,6 

Totalt rapporterad utvecklingskostnad  -43,4  -56,4  -89,1  -104,8  -199,0 -214,7 
 

1) Orderstocken inom affärsområde mönsterritare avser system och större uppgraderingar. 
2) Rörelseresultat för maskritare respektive LDI presenteras från 2012. 
 

Orderingången, som enbart omfattar eftermarknads-
försäljning, uppgick till 178 (263) MSEK. Order-
ingången motsvarande period föregående år omfattade 
även två system för halvledartillämpningar samt ett 
system för tillämpningar inom elektronisk kapsling. 
 

Försäljningen uppgick till 205 (141) MSEK. Ökningen 
förklaras av stark eftermarknadsförsäljning, framför 
allt uppgraderingar och omlokaliseringar av system, 
samt leverans av ett system för tillämpningar inom 
elektronisk kapsling. Försäljningen har påverkats 
positivt av valutakurseffekter. Omräknat till samma 
valutakurser som rådde under motsvarande period 
föregående år, uppgår försäljningen till 190 MSEK. 
 

Bruttovinsten uppgick till 93 (66) MSEK, vilket 
motsvarar en bruttomarginal på 46 (47) procent. 
Bruttomarginalen påverkas av antalet sålda system, 
mixen av sålda system och mixen av levererade 
produkter och tjänster inom eftermarknad. Under 
andra kvartalet levererades en maskritare. Brutto-
marginalen inom eftermarknad har påverkats positivt 
av en systemaffär under 2011, vilken bidrog till 
merförsäljning under första kvartalet 2012.  
 

Rörelseresultat, -58 (-101) MSEK, belastas av 
kostnader för utvecklingsprojektet LDI med  
106 (85) MSEK och omfattar kostnader för 
utveckling, produktledning och försäljning. 
Motsvarande belopp föregående år avser enbart 
utvecklingskostnader för LDI. I takt med att 

utvecklingen av produkten LDI 5s fortskrider, minskar 
kostnaderna för utveckling samtidigt som satsningarna 
inom marknadsföring och försäljning ökar.   
 

Den högre eftermarknadsförsäljningen har genererat 
ökade kostnader för försäljningsprovisioner.  

 

Totalt rapporterade kostnader för forskning och 
utveckling har belastat rörelseresultatet med 89 (105) 
MSEK. Merparten av koncernens utvecklingsresurser 
har fortsatt varit inriktat på LDI, en utveckling som sker 
i nära samarbete med samarbetspartners. Kostnaderna 
för utveckling av LDI uppgick till 80 (85) MSEK. Ingen 
avskrivning på tidigare aktiverad utveckling har skett 
och all tidigare aktiverad utveckling är fullt avskriven. 

Marginalutveckling mönsterritare, rullande 12 månader 
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Den omsättningstillväxt som bildskärmsindustrin 
visade under årets första kvartal stannade av under 
andra kvartalet. Efterfrågan på stora bildskärmar, 
främst avsedda för TV, är fortsatt relativt svag. En 
stark efterfrågan på högupplösta bildskärmar till 
mobila produkter i kombination med stabila priser 
bidrar dock till att bildskärmsmarknadens totala 
omsättning ligger kvar på nivåer runt förra årets.  
Den totala omsättningen förväntas därefter öka  
under kommande år.  
 
Under första halvåret lanserades flera banbrytande 
mobila elektronikprodukter där högupplösta 
bildskärmar utgör en viktig del. Bildskärmstillverkarna 
visar, trots en hög utvecklingstakt, fortsatt dålig 
lönsamhet. Flera omstruktureringar inom industrin har 
presenterats, bland annat har Samsung från den första 
juli lagt all bildskärmstillverkning i ett nytt helägt 
dotterbolag, Samsung Display. Tack vare fortsatt 
stabila priser och höga volymer av mobila skärmar 
förväntas bildskärmstillverkarnas lönsamhet förbättras 
under innevarande år. Det finns samtidigt en risk att 
priset på stora bildskärmar börjar falla igen under 
kommande kvartal då nya fabriker i Kina, som i första 
hand kommer tillverka stora LCD-skärmar, tas i drift.  
 
För Micronic Mydatas kunder är det positivt att många 
nya elektronikprodukter lanseras eftersom dessa ofta 
innehåller helt nya bildskärmar. Högupplösta 
bildskärmar kräver dessutom fler fotomasker i 
tillverkningsprocessen, vilket också bidrar till att öka 
den totala volymen fotomasker. Utnyttjandegraden  
på Micronic Mydatas installerade bas av maskritare  
har ökat under första halvåret. Trenden mot mer 
högupplösta mobila bildskärmar och introduktion av 
nya tillverkningstekniker, såsom AMOLED, innebär 
också att kraven på fotomaskerna blir allt högre och 
därmed att de mest moderna maskritarna belastas 
hårdare. Den ökade aktiviteten avspeglas i att 
prispressen på fotomasker avtagit samt i en fortsatt 
stark försäljning av eftermarknadsprodukter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Under 2011 uppvisade marknaden för fotomasker, 
som används för halvledartillämpningar, omsätt-
ningsrekord. Även investeringarna i tillverknings-
utrustning slog nytt rekord (SEMI, maj 2012). 
Majoriteten av investeringarna i tillverknings-
utrustning sker dock i de mest avancerade systemen 
på marknaden. För maskritare innebär det att den 
absolut största delen av investeringarna sker i så 
kallade elektronstråleritare. Det finns dock fortsatt 
möjligheter för Micronic Mydata att sälja laserbaserade 
maskritare i de fall där kapacitet av medelkritiska lager 
efterfrågas. 

Under fjärde kvartalet 2011 lanserades produktserien 
LDI 5s på elektronikmässan TPCA i Taiwan. Det 
ökade kännedomen om den nytta Micronic Mydatas 
LDI-system bidrar med vid substrattillverkning och 
därmed utveckling av framtida elektronikprodukter. 
Under andra kvartalet 2012 har marknadsaktiviteter 
genomförts i Sydkorea och Japan.  
 
Samtidigt fortsätter utvecklingen och utvärderingen  
av LDI för att nå nästa milstolpe. Micronic Mydatas 
samarbetspartners närmar sig, i sina respektive 
utvärderingsprocesser, val av teknik och leverantör,  
en så kallad ”selection” process. I denna del av 
utvärderingsprocessen är de huvudsakliga utmaning-
arna att visa resultat i produktionsprocessen, det vill 
säga att visa att teknologin är redo för högvolym-
produktion. Målet är att uppnå mycket hög stabilitet i 
en helt integrerad tillverkningslina för substrat. 
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Micronic Mydata AB är moderbolag i koncernen. 
Koncernens produktutveckling och försäljning av 
mönsterritare sker i moderbolaget. 
 
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första 
halvåret 2012 till 94 (53) MSEK. Under andra kvartalet 
har ett FPS-system för tillämpningar inom elektronisk 
kapsling levererats. Rörelseresultatet uppgick till  
-115 (-140) MSEK. 
 
I moderbolaget tas alla kostnader för forskning och 
utveckling löpande i den takt de uppstår. Moderbolaget 
redovisar inte aktiverad utveckling i balansräkningen 
och därför inte heller avskrivningar av tidigare 
aktiverad utveckling.  
 
Moderbolagets likvida medel uppgick vid utgången av 
första halvåret till 238 (407) MSEK, jämfört med 301 
MSEK vid utgången av 2011.
  

Inom koncernen har det efter delårsperiodens utgång 
inte inträffat några händelser som väsentligt påverkat 
eller väntas påverka företaget finansiellt.  

I moderbolagets och koncernens verksamheter finns  
ett antal risker och osäkerhetsfaktorer av både rörelse-  
och finansiell karaktär, vilka beskrivs i årsredovisningen  
för 2011.  
 

De risker, som är mest framträdande i ett kortare pers- 
pektiv är resultatet av de insatser som görs av utveckling  
och lansering inom nya produktområden. Det bedöms  
inte ha uppstått några nya risker sedan det första  
kvartalet 2012. 
 

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har  
upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering 
samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. 
Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel. För 
koncernen och moderbolaget har samma redovisnings-
principer och beräkningsgrunder tillämpats som i den 
senaste årsredovisningen.

 
 
 
 
 
 

 

Årsstämman 2012 hölls den 23 april. Årsstämman 
beslutade omval av styrelseledamöterna Katarina 
Bonde, Anders Jonsson, Magnus Lindquist och  
Patrik Tigerschiöld samt nyval av Ulla-Britt Fräjdin-
Hellqvist och Eva Lindqvist. Patrik Tigerschiöld  
valdes till styrelsens ordförande. Rune Glavare och 
Lena Treschow Torell hade avböjt omval. 

 

Micronic Mydata AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX 
Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen i denna  
rapport är sådan som Micronic Mydata offentliggör  
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen  
lämnades för offentliggörande den 12 juli 2012, kl 08.00.  
 
Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på 
svenska och engelska. Företagsinformation samt marknads-  
och produktinformation finns tillgängliga på hemsidan 

www.micronic-mydata.com 

 

Delårsrapport januari-september  25 oktober 2012 
Bokslutsrapport 2012 31 januari 2013 
Delårsrapport januari-mars 2013 22 april 2013 
Årsstämma 2013 6 maj 2013 
Delårsrapport januari-juni 2013 12 juli 2013 
 6   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.micronic-mydata.com/
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Peter Uddfors 
VD och koncernchef 
08 - 638 52 00  
peter.uddfors@micronic-mydata.com  
 
Per Ekstedt 
t f CFO 
08 - 638 52 00 
per.ekstedt@micronic-mydata.com 
 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av  
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
Täby, 12 juli 2012 
Micronic Mydata AB (publ) 

 
 
 
Peter Uddfors    
Verkställande direktör    
  
  
Patrik Tigerschiöld Katarina Bonde  Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist 
Styrelsens ordförande  Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 
 
Anders Jonsson  Magnus Lindquist Eva Lindqvist 
Styrelseledamot Styrelseledamot  Styrelseledamot 
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Revisors rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport 
 
Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsrapporten för Micronic Mydata AB  
(publ), org nr 556351-2374, per den 30 juni 2012 och den sexmånadersperiod som slutade per detta 
datum. Det är styrelsen och den 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 Standard för översiktlig granskning (SÖG)  
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 ISA 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 och för moderbolagets del i enlighet med  
årsredovisningslagen. 
 
 
 
Stockholm den 12 juli 2012 
KPMG AB 
 
Anders Malmeby 
Auktoriserad revisor 
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RESULTATRÄKNINGAR, KONCERNEN 

MSEK april-juni 12 april-juni 11 jan-juni 12 jan-juni 11 rullande 12 mån jan-dec 11 

Nettoomsättning 300,7 243,5 596,0 498,5 1 295,0 1 197,6 

Kostnad sålda varor -187,5 -138,6  -340,8 -287,8  -762,6 -709,6 

Bruttovinst 113,3 104,9 255,2 210,7 532,4 488,0 

Forskning och Utveckling -63,8 -74,8 -129,9 -142,5 -276,4 -289,0 

Försäljningskostnader 1) -47,9 -42,9 -99,0 -76,6 -196,0 -173,6 

Administrationskostnader 1) -18,4 -21,8 -37,8 -41,9 -91,2 -95,3 

Övriga intäkter och kostnader 6,6 -1,0  3,1 -4,8  12,1 4,2 

Rörelseresultat  -10,3 -35,7 -8,5 -55,0 -19,2 -65,7 

Finansiella intäkter och kostnader 1,6 1,8  3,7 3,9  8,5 8,7 

Resultat före skatt -8,7 -34,0 -4,8 -51,1 -10,7 -57,0 

Skatt -10,6 -9,0  -22,8 -17,4  -37,2 -31,8 

Periodens resultat  -19,3 -43,0 -27,5 -68,4 -47,9 -88,8 

Resultat/aktie, SEK -0,20 -0,44 -0,28 -0,70 -0,49 -0,91 

Genomsnittligt antal aktier, tusental 97 917 97 917 97 917 97 917 97 917 97 917 
 

 

RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTAT, KONCERNEN 

 MSEK april-juni 12 april-juni 11 jan-juni 12 jan-juni 11 rullande 12 mån jan-dec 11 

Periodens resultat -19,3  -43,0 -27,5 -68,4 -47,9 -88,8 

Övrigt totalresultat   
     Periodens omräkningsdifferenser 13,5  5,8 1,5 -3,1 8,9 4,3 

Kassaflödessäkringar 0,2  -1,0 0,5 -1,0 1,0 -0,5 

Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -0,2  2,0 -0,2 1,0 0,9 2,1 

 
13,5  6,8 1,7 -3,1 10,8 5,8 

Periodens summa totalresultat -5,8  -36,2 -25,8 -71,5 -37,1 -83,0 
  
1) Kostnader för produktledning har tidigare redovisats som administrationskostnader. Från och med 2012 redovisas dessa kostnader som försäljningskostnader.    
    Jämförelsesiffror har justerats. 
 

Kostnader för forskning och utveckling 

MSEK april-juni 12 april-juni 11 jan-juni 12 jan-juni 11 rullande 12 mån jan-dec 11 

Utgifter för forskning och utveckling   
     Mönsterritare -43,4  -49,5 -89,2 -91,0 -185,3 -187,1 

Ytmontering -15,1  -16,4  -30,1 -33,8 -60,5 -64,2 

 
-58,5  -65,9 -119,3 -124,8 -245,8 -251,4 

Aktivering av utvecklingskostnader   
     Mönsterritare - - - - - - 

Ytmontering -  2,5 - 5,3 3,8 9,1 

 
-  2,5 - 5,3 3,8 9,1 

Avskrivningar på aktiverad utveckling   
     Mönsterritare -  -6,9 - -13,8 -13,8 -27,6 

Ytmontering -4,1  -3,4 -8,3 -6,8 -16,0 -14,5 

 
-4,1  -10,3 -8,3 -20,6 -29,8 -42,1 

Kostnader forskning och utveckling -62,6  -73,7 -127,6 -140,0 271,8 -284,4 

Avskrivningar på övervärden i teknologi -1,2  -1,2  -2,3 -2,3 -4,6 -4,6 

Rapporterade kostnader, totalt -63,8  -74,8 -129,9 -142,4 -276,4 -289,0 

 
Intäkter per geografisk marknad 

MSEK april-juni 12 april-juni 11 jan-juni 12 jan-juni 11 rullande 12 mån jan-dec 11 

EMEA 83,6  108,1 186,7 208,6 438,2 460,1 

Nord- och Sydamerika 86,6  66,9 166,6 129,7 337,1 300,2 

Asien 130,6  68,6  242,7 160,3  519,6 437,2 

 

300,7  243,5 596,0 498,5 1 294,8 1 197,6 
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN, KONCERNEN 

MSEK april-juni 12 april-juni 11 jan-juni 12 jan-juni 11 rullande 12 mån jan-dec 11 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   
     före förändringar av rörelsekapital -6,2  -13,5 -2,6 -36,3 37,7 4,0 

Förändring av rörelsekapital -45,7  45,1  -69,0 52,9  -141,3 -19,4 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -51,9  31,6 -71,6 16,6 -103,6 -15,4 

Kassaflöde från investeringar i utveckling -  -2,5 - -5,3 -3,8 -9,1 
Kassaflöde från övrig 
investeringsverksamheten -5,0  -3,2  -6,2 -9,2  -18,7 -21,7 

Kassaflöde från investeringsverksamheten, 
totalt -5,0  -5,7 -6,2 -14,4 -22,4 -30,8 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,0  -0,8  -2,4 -2,4  -5,7 -5,7 

Periodens kassaflöde -57,9  25,1 -80,2 -0,2 -131,7 -51,9 

Likvida medel vid periodens början 504,4  551,8 536,4 582,6 582,5 582,6 

Kursdifferens i likvida medel 9,1  5,6 -0,6 0,1 4,9 5,6 

Likvida medel vid periodens slut 455,6  582,5 455,6 582,5 455,6 536,4 

 
 

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING, KONCERNEN 

MSEK 
   TILLGÅNGAR 30 juni 12 30 juni 11 31 dec 11 

Anläggningstillgångar   
  Immateriella anläggningstillgångar  131,0 166,8 144,2 

Materiella anläggningstillgångar  118,7 84,1 123,4 

Långfristiga fordringar  32,0 35,0 32,9 

Uppskjutna skattefordringar 112,8 99,4 108,8 

Summa anläggningstillgångar  394,5 385,2 409,3 

Omsättningstillgångar   
  Varulager 385,3  376,2 357,5 

Kundfordringar 207,2  169,8 223,0 

Övriga kortfristiga fordringar 56,2  97,0 60,5 

Likvida medel 455,6  582,5 536,4 

Summa omsättningstillgångar 1 104,3 1 225,6 1 177,4 

Summa tillgångar 1 498,7 1 610,8 1 586,7 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
  Eget kapital 1 205,9  1 243,2 1 231,7 

Skulder   
  Långfristiga räntebärande skulder 2,7  6,3 2,7 

Övriga långfristiga skulder 12,5  12,1 12,8 

Uppskjutna skatteskulder 9,6  11,3 10,5 

Summa långfristiga skulder 24,8  29,7 26,0 

Kortfristiga räntebärande skulder 1,7  3,1 4,2 

Leverantörsskulder 79,6  107,0 109,3 

Övriga kortfristiga skulder 186,7  227,8 215,5 

Summa kortfristiga skulder 268,0  337,9 329,0 

Summa skulder 292,8  367,6 355,0 

Summa eget kapital och skulder 1 498,7  1 610,8 1 586,7 

 
 

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KONCERNEN 

MSEK jan-juni 12 jan-juni 11 jan-dec 11 

Belopp vid periodens ingång 1 231,7 1 314,7 1 314,7 

Periodens summa totalresultat -25,8 -71,5 -83,0 

Belopp vid periodens utgång 1 205,9 1 243,2 1 231,7 
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Finansiella nyckeltal jan-juni 12 jan-juni 11 Rullande 12 mån  jan-dec 11 

Orderingång 548,8  625,3 1 137,5  1 214,0 

Försäljning 596,0  498,5 1 295,0  1 197,6 

Bruttomarginal  42,8%  42,3% 41,1%  40,8% 

Rörelsemarginal  -1,4%  -11,0% -1,5%  -5,5% 

Justerad rörelsemarginal 1) 0,4%  -7,5% 0,9%  -2,3% 

Avkastning på eget kapital -2,3%  -5,4% -3,9%  -7,0% 

Soliditet 80,5%  77,2%   77,6% 

Eget kapital/genomsnittligt antal aktier 12,3  12,7   12,6 

Medelantalet anställda 575  558 569  561 

Investeringar   
   Aktiverad utveckling -  5,3 3,8  9,1 

Övriga anläggningstillgångar 6,2  9,2 18,7  21,7 

Aktien   
   Kurs vid stängning  13,55 15,20 13,55  11,95 

Börsvärde 1 326,8  1 488,3 1 326,8  1 170,1 
 
1) Justerat rörelseresultat är justerat för aktiverad utveckling, avskrivningar av tidigare aktiverad utveckling samt övervärden i teknologi. 

Kvartalsdata Kv 3-10 Kv 4-10 Kv 1-11 Kv 2-11 Kv 3-11 Kv 4-11 Kv 1-12 Kv 2-12 

Försäljning ytmontering 161,1 224,3 179,9 177,3 187,6 259,0 202,5 189,0 

Försäljning mönsterritare 70,2 327,7 75,1 66,2 142,2 110,3 92,8 111,7 

 
231,3 552,0 255,0 243,5 329,8 369,3 295,2 300,7 

Bruttovinst ytmontering 71,4 98,8 71,1 73,7 81,6 115,3 86,8 75,2 

Bruttovinst mönsterritare 22,3 199,0 34,7 31,2 46,2 34,3 55,2 38,1 

Bruttovinst koncernen 93,6 297,7 105,8 104,9 127,8 149,5 141,9 113,3 

Bruttomarginal ytmontering 44% 44% 40% 42% 44% 45% 43% 40% 

Bruttomarginal mönsterritare 32% 61% 46% 47% 32% 31% 59% 34% 

Bruttomarginal koncernen 40% 54% 41% 43% 39% 40% 48% 38% 

       
   

Kostnader forskning och 
utveckling -68,0 -92,8 -67,5 -74,8 -65,4 -81,3 -66,1 -63,8 

Försäljningskostnader 1) -31,7 -49,8 -33,6 -43,0 -42,7 -54,3 -51,0 -47,9 

Administrationskostnader 1) -17,6 -26,5 -20,1 -21,8 -21,3 -32,1 -19,5 -18,4 

Övriga intäkter/kostnader -4,4 -4,7 -3,9 -1,0 4,8 4,2 -3,5 6,6 

Rörelseresultat -28,2 124,0 -19,2 -35,7 3,2 -14,0 1,8 -10,3 
 
1) Kostnader för produktledning har tidigare redovisats som administrationskostnader. Från och med 2012 redovisas dessa kostnader som försäljningskostnader.    
    Jämförelsesiffror har justerats.

Rapportering av rörelsesegment 

MSEK april-juni 12 april-juni 11 jan-juni 12 jan-juni 11 rullande 12 mån jan-dec 11 

Intäkter   
     Ytmontering 189,0 177,3 391,5 357,2 838,1 803,8 

Mönsterritare 111,7 66,2  204,5 141,3 457,0 393,8 

 
 300,7 243,5 596,0 498,5 1 295,0 1 197,6 

Rörelseresultat   
   

 
 

Ytmontering 23,3 22,5 52,3 49,1 142,2 139,0 

Mönsterritare -32,0 -56,6 -57,5 -100,8 -155,0 -198,3 

Avskrivningar övervärden i immateriella tillgångar -1,6 -1,6  -3,2 -3,2 -6,4 -6,4 

Koncernen  -10,3 -35,7 -8,5 -55,0 -19,2 -65,7 
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RESULTATRÄKNINGAR, MODERBOLAGET

MSEK april-juni 12 april-juni 11 jan-juni 12 jan-juni 11 jan-dec 11 

Nettoomsättning 54,0  21,7 93,8 52,8 212,2 

Kostnad sålda varor -48,8  -24,2  -73,6 -51,1 -187,6 

Bruttovinst 5,3  -2,5 20,2 1,8 24,6 

Forskning och Utveckling -43,6  -49,6 -89,6 -91,6 -188,8 

Försäljningskostnader -18,0  -13,8 -37,4 -26,8 -63,7 

Administrationskostnader -7,8  -10,1 -16,1 -19,3 -41,0 

Övriga intäkter och kostnader 8,0  0,8  7,7 -4,1 13,7 

Rörelseresultat  -56,2  -75,1 -115,2 -140,1 -255,3 

Resultat från finansiella poster 1,7  1,9  3,8 4,0 133,5 

Resultat före skatt -54,6  -73,2 -111,4 -136,1 -121,8 

Skatt 0,1  0,1  0,0 0,0 0,1 

Periodens resultat -54,5  -73,1 -111,4 -136,1 -121,7 

 

 

RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTAT, MODERBOLAGET 

MSEK april-juni 12 april-juni 11 jan-juni 12 jan-juni 11 jan-dec 11 

Periodens resultat -54,5  -73,1 -111,4 -136,1 -121,7 

Övrigt totalresultat   
    

Periodens omräkningsdifferenser 0,4  0,2 0,1 0,0 0,5 

Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -0,1  -0,1  0,0 0,0 -0,1 

 
0,3  0,1 0,1 0,0 0,4 

Periodens summa totalresultat -54,2  -73,0 -111,3 -136,1 -121,3 

BALANSRÄKNINGAR MODERBOLAGET 

 MSEK 
   

TILLGÅNGAR 30 juni 12 30 juni 11 31 dec 11 

Anläggningstillgångar   
  Immateriella och materiella anläggningstillgångar 109,3 80,7 115,9 

Finansiella anläggningstillgångar  

  Andelar i koncernbolag 351,2 351,2 351,2 

Fordringar på koncernbolag 7,8 7,1 7,6 

Andra långfristiga fordringar 22,2 24,4 23,3 

Uppskjutna skattefordringar 76,3 76,3 76,3 

Summa finansiella anläggningstillgångar 457,5 459,0 458,4 

Summa anläggningstillgångar 566,7 539,7 574,3 

Omsättningstillgångar  
  Varulager 44,2 70,8 35,1 

Kortfristiga fordringar  
  Kundfordringar 26,8 1,0 23,0 

Övriga kortfristiga fordringar 231,6 227,6 304,7 

Summa kortfristiga fordringar 258,4 228,6 327,7 

Kassa och bank 238,3 407,0 301,5 

Summa omsättningstillgångar 540,9 706,5 664,3 

Summa tillgångar 1 107,6 1 246,2 1 238,6 

EGET KAPITAL OCH SKULDER  
  Eget kapital 1 004,9 1 101,4 1 116,2 

Leverantörsskulder 24,9 28,4 16,4 

Kortfristiga skulder 77,8 116,4 106,0 

Summa skulder 102,7 144,8 122,4 

Summa eget kapital och skulder 1 107,6 1 246,2 1 238,6 

 

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser   
  Ställda säkerheter  89,0 89,0 89,0 

Eventualförpliktelser - 2,9 - 



 

   

 

Marknaden för ytmonteringsutrustning följer normalt halvledarmarknaden med några kvartals fördröjning. Tillväxttakten i 
halvledarmarknaden inleddes starkt under första halvåret 2011, men mattades av under andra halvåret. Året slutade med en 
tillväxt i halvledarmarknaden om 0,4 procent (Prismark, april 2012). Världsmarknaden för ytmonteringsutrustning följde i 
stort sett denna trend och slutade 2011 med oförändrade volymer jämfört med året innan.  
 

Marknadsläget har under första halvåret 2012 varit fortsatt positivt för affärsområdet med en gynnsam utveckling i 
Nordamerika, flertalet marknader i Europa samt Japan. Försäljningen av ytmonteringssystem såg under första halvåret 
2012 en tillväxt om 11 procent jämfört med samma period föregående år. Den största tillväxten kan kopplas till en stark 
försäljning av ytmonteringsmaskinerna MY100e. Serviceaffären som är en del av eftermarknadsförsäljningen och en viktig 
del i affärsområdets strategi har under samma period vuxit med 28 procent.  
 

Den totala orderingången under första halvåret 2012, inklusive eftermarknad, ökade med 2 procent jämfört med samma 
period föregående år. Bidragande till detta är en stor efterfrågan på de mest högpresterande ytmonteringsmaskinerna i 
serien MY100e. Samtidigt har orderingången inom eftermarknaden varit god med en tillväxt om 13 procent första halvåret 
2012 jämfört med föregående år. Under andra kvartalet 2012 har dock en begynnande avmattning i efterfrågan på 
ytmonteringsutrustning kunnat skönjas på vissa marknader inom Europa. 
 

Den avmattning i halvledarmarknaden som sågs under andra halvåret 2011 fortsatte under inledningen av 2012. 
Världsmarknaden för ytmonteringsutrustning visade lägre nivåer under inledningen av 2012 jämfört med samma period 
föregående år. I april förutspådde Prismark en tillväxt i den globala halvledarmarknaden om 5 procent under 2012, med en 
förskjutning mot andra halvåret. Senare prognoser från andra institut är något mer försiktiga över tillväxten under 2012. 
Sett över helåret bör den globala efterfrågan av ytmonteringsutrustning vara stabil. Detta pekar på en stabil utveckling för 
affärsområdets försäljning för helåret 2012, dock med regionala variationer. 
 

Den omsättningstillväxt inom bildskärmsmarknaden som noterades under årets första kvartal stannade av under andra 
kvartalet. Efterfrågan på stora bildskärmar, främst avsedda för TV, är fortsatt relativt svag. En stark efterfrågan på 
högupplösta bildskärmar till mobila produkter i kombination med stabila priser bidrar dock till att bildskärmsmarknadens 
totala omsättning förväntas öka under kommande år. Den fortsatt svaga TV-försäljningen har dock lett till att prognosen 
justerats ned något sedan föregående kvartal både avseende omsättning och total bildskärmsyta. Nu förutspås en total 
omsättning om 121 miljarder US-dollar för 2012 och 139 miljarder US-dollar 2013 (DisplaySearch, juli 2012). 
 

Under första halvåret lanserades flera banbrytande mobila elektronikprodukter där högupplösta bildskärmar utgör en 
viktig del. Bland dessa produkter kan nämnas Apples nya iPad och MacBook Pro som flyttade fram gränsen för 
bildskärmens upplösning i respektive kategori. Bildskärmarna har cirka tre miljoner (iPad) respektive fem miljoner 
(MacBook Pro) pixlar, vilket kan jämföras med en full HD TV som har cirka 2 miljoner pixlar. I sammanhanget bör även 
Microsofts nya surfplatta Surface, Googles surfplatta Nexus 7 och Samsungs smarta telefon Galaxy SIII nämnas. Dessa 
produkter har visserligen något lägre upplösning, men vi kan räkna med att upplösningen ökar i kommande versioner. 
 

Bildskärmstillverkarna visar trots en hög utvecklingstakt fortsatt dålig lönsamhet. Flera omstruktureringar inom industrin 
har presenterats. Samsung har från den första juli lagt all bildskärmstillverkning i ett nytt helägt dotterbolag, Samsung 
Display. Taiwanesiska Hon Hai Precision Industries har gått in som storägare i Sharps japanska G10-anläggning. Fortsatt 
stabila priser och höga volymer av mobila bildskärmar förväntas innebära att tillverkarnas lönsamhet förbättras under året. 
Det finns samtidigt en risk att priset på stora bildskärmar börjar falla igen under kommande kvartal då nya fabriker i Kina, 
som i första hand kommer tillverka stora LCD-skärmar, tas i drift.  
 

Investeringarna i tillverkningsutrustning förväntas för helåret 2012 uppgå till 3,3 miljarder US-dollar för att växa till  
9,7 miljarder US-dollar under 2013 (DisplaySearch, juli 2012). Investeringarna under denna period avser i första hand 
AMOLED-anläggningar samt nya LCD-fabriker i Kina. Det förekommer spekulationer kring huruvida Samsung och  
LG ska leva upp till sitt löfte att leverera 55 tums AMOLED-TV i slutet av året, och i så fall vilken teknisk lösning som 
kommer användas för dessa skärmar. Övriga tillverkare följer noggrant utvecklingen då det finns en oro för att AMOLED 
kommer ta över LCD- skärmens dominerande position framöver. 
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För Micronic Mydatas kunder är det positivt att många nya elektronikprodukter lanseras eftersom dessa innehåller helt nya 
bildskärmar. Högupplösta bildskärmar kräver i allmänhet fler fotomasker i tillverkningsprocessen, vilket också bidrar till 
att öka den totala volymen fotomasker. Sammantaget har situationen lett till att utnyttjandegraden på Micronic Mydatas 
installerade bas av maskritare ökat under första halvåret. Trenden mot mer högupplösta mobila bildskärmar och 
introduktion av nya tillverkningstekniker, som AMOLED, innebär också att kraven på fotomaskerna blir högre och 
därmed att de mest moderna maskritarna belastas hårdare. Den ökade aktiviteten avspeglas i att prispressen på fotomasker 
avtagit samt i en fortsatt stark försäljning av eftermarknadsprodukter. 
 

De huvudsakliga faktorerna som driver halvledarindustrin är kostnadsreduktion, mer funktionalitet och mobilitet. Genom att 
göra halvledarna mindre får fler plats på en kiselskiva, vilket minskar kostnaden per halvledare. En mindre halvledare förbrukar 
också mindre ström och tar mindre plats, vilket är speciellt viktigt för mobila produkter. Tillverkarna fortsätter därför att minska 
ledarnas bredd i enlighet med ”Moores lag”. För fotomaskindustrin innebär utvecklingen att kunderna efterfrågar fotomasker 
med högre upplösning och förbättrad bildkvalitet. 
 

Den rekordhöga omsättningen på halvledarmarknaden under 2010 och 2011 förväntas hålla i sig under 2012. I april 
förutspådde Prismark en tillväxt om 5 procent jämfört 2011. Den starka tillväxten inom mobila tillämpningar som surfplattor 
är en starkt bidragande orsak.  

De sammanlagda investeringarna låg kvar på en historiskt hög nivå, 58 miljarder US-dollar, 2011. För 2012 förväntas de totala 
investeringarna öka till 62 miljarder US-dollar, en ökning om 8 procent (Prismark, juli 2012). 
 
Under 2011 nådde marknaden för fotomasker som används för halvledartillämpningar omsättningsrekord och uppgick  
till 3,12 miljarder US-dollar. För 2012 och 2013 förutspås en omsättningstillväxt om 4 respektive 3 procent årligen. Även 
fotomasktillverkarnas investeringar i tillverkningsutrustning slog nytt rekord 2011 och uppgick till 1,11 miljarder US-dollar 
(SEMI, maj 2012). 
 

Den största delen av investeringarna i tillverkningsutrustning sker i de mest avancerade systemen på marknaden, vilket 
innebär att den absolut största delen av investeringarna i maskritare sker i elektronstråleritare. Det finns dock fortsatt 
möjligheter för Micronic Mydata att sälja laserbaserade maskritare i de fall där mer kapacitet av medelkritiska lager 
efterfrågas. Nästan alla Micronic Mydatas installerade system har servicekontrakt tecknade och det finns dessutom vissa 
möjligheter att sälja andra eftermarknadsprodukter till redan installerade system. 

 

 

Elektronisk kapsling ansluter och skyddar halvledarchip vid tillverkning av elektronikprodukter. De tekniker som används är 
mer eller mindre avancerade. De mer avancerade teknikerna använder sig av substrat, som kan liknas vid ett mikrokretskort. 
Substraten tillverkas idag genom traditionell litografi, där mönstret överförs till substratet via fotomasker.  
 

Micronic Mydata är en etablerad leverantör av maskritare för produktion av fotomasker för elektronisk kapsling. De viktigaste 
parametrarna i litografisteget är att rita små strukturer, att överensstämmelsen mellan de olika lagren är extremt noggrann  
och att kopieringen sker med hög hastighet. Dagens litografiska utrustningar har svårt att uppfylla dessa tre krav samtidigt. 
Marknaden öppnas därmed för nya innovativa lösningar som direktritning, Laser Direct Imaging (LDI). LDI innebär att man 
överför mönstret till substratet direkt från ett digitalt format utan att använda fotomasker. Utvecklingen inom industrin drivs 
främst av att uppnå bättre prestanda i elektronikprodukter, till exempel surfplattor och smarta telefoner, billigare och mindre 
produkter med lång batteritid samt kortare produktlivscykler.  
 

Den totala marknaden för substrat uppgick till 8,7 miljarder US-dollar 2011 och tillväxttakten uppskattas till 6,5 procent årligen 
mellan 2011 och 2015. Marknaden för avancerade substrat uppgick till 5 miljarder US-dollar 2011 och tillväxttakten uppskattas 
till 9,2 procent årligen mellan 2011 och 2015 (Prismark, januari 2012). Marknaden för avancerade substrat är extra intressant då 
den står inför ett teknikskifte och tillväxttakten är hög. Micronic Mydata bedömer att marknaden för exponeringsutrustning för 
substrattillverkning för närvarande uppgår till 100-150 miljoner US-dollar per år och bedömer att den kommer att växa. Med 
avstamp i erfarenheter från nuvarande kärnkompetenser adresserar Micronic Mydata denna nya tillväxtmarknad. Efter en 
kvalificeringsfas hos substrattillverkarna bedöms ytterligare leveranser att ske under 2012.  
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