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Tilläggsköpeskilling för FFW om cirka 39 MSEK har erhållits
Verksamheten avyttrad: nettoomsättningen uppgick till noll (86,9) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 13,7 (5,7) MSEK
Vinst per aktie uppgick till 1,19 (0,22) SEK
Efter kvartalets slut annonserades avsikten att genom apportemission
förvärva Rolling Optics
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VD har ordet
Det är med glädje och tillfredsställelse som jag kan se tillbaka på årets första
kvartal. Det uppdrag som jag fick av styrelsen då jag tillträdde som VD i
november 2019 – nämligen att tillsammans med styrelsen hitta och utvärdera
attraktiva framtida alternativ för ICTAs verksamhet – ledde till ett intensivt
arbete under årets första månader.
Resultatet av detta arbete annonserades strax efter kvartalets slut i form av det
planerade så kallade omvända förvärvet av Rolling Optics International AB.
Förutsatt att den extra bolagsstämman röstar för transaktionen är det sista
steget i omvandlingen av ICTA genomfört. Därmed är mitt uppdrag avslutat, och
jag kommer i samband med stämman att lämna över VD-rollen till Axel Lundvall,
Rolling Optics grundare och VD.
Det har varit ett privilegium att, först som rådgivare till ICTA AB vid försäljningen
av FFW, och därefter som VD ha bidragit till styrelsens arbete att maximera
värdet för ICTAs aktieägare. Dagen innan försäljningen av FFW annonserades i

oktober 2019 stod ICTAs aktiekurs i 7,50 kronor per aktie. Sedan dess har 11,60
kronor per aktie delats ut kontant till aktieägarna och ytterligare 1,65 kronor per
aktie planeras att delas ut i juni. Utöver detta avser ICTA, som tidigare meddelats,
att emittera en preferensaktie med ett potentiellt värde på över 3 kronor per
aktie före eventuella avdrag. Ovanstående värden som tillförts eller planeras att
tillföras ICTAs aktieägare kombinerat med ett framtida icke obetydligt ägande i ett
spännande och unikt tillväxtbolag som Rolling Optics har inneburit en mycket
betydande värdetillväxt för ICTAs aktieägare sedan november 2019 och även i
jämförelse med den företrädesemission som ICTA slutförde i januari 2018 med
teckningskursen 9 kronor per aktie.
Det är med tillförsikt som jag kommer att lämna över stafettpinnen till Axel
Lundvall och det är med spänning som jag kommer att följa ICTAs – eller snarare
Rolling Optics – framtida utveckling.

Olof Rudbeck
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