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Nolatos delårsrapport: 
Stark utveckling för Nolato Telecom 
Effektiviseringar ger avsedd effekt

I dagens delårsrapport redovisar Nolato en omsättning för tredje kvartalet på 653 mkr, 
vilket är en minskning med 6 procent jämfört med samma period föregående år, men en 
ökning med 17 procent jämfört med andra kvartalet i år. Rörelseresultatet EBITA upp-
gick till 48 mkr jämfört med 64 mkr tredje kvartalet 2008 och EBITA-marginalen var 
7,4 procent (9,2).

– Jämfört med andra kvartalet i år ser vi en generell förbättring, kommenterar Nolatos 
koncernchef Hans Porat. Framför allt Nolato Telecom har haft en stark utveckling, med 
en omsättningsökning på nästan 70 procent. Utvecklingen ligger i linje med tidigare 
information, med planenlig uppstart av nya produkter. 

– Den starka utvecklingen inom Nolato Telecom har medfört ett ökat rörelsekapitalbe-
hov, konstaterar Hans  Porat. Dessutom har vi gjort offensiva investeringar inom både 
Nolato Medical och Nolato Telecom. Detta har påverkat kassaflödet, som uppgick till 
–31 mkr (78).

Jämfört med det starka tredje kvartalet 2008 minskade Nolato Telecoms omsättning 
med 3 procent till 309 mkr (318). Rörelseresultatet EBITA uppgick till 24 mkr (35). 

Nolato Medical ökade omsättningen med två procent till 159 mkr (156). Rörelseresulta-
tet EBITA var 20 mkr, vilket är oförändrat jämfört med samma period förra året. 

– Nolato Medicals volymer under kvartalet påverkades av större semestereffekter än 
normalt, påpekar Hans Porat. Affärsområdets satsning på stärkta projekt- och teknikre-
surser fortsätter enligt plan.

Nolato Industrials omsättning uppgick till 185 mkr (219) och rörelseresultatet EBITA till 
9 mkr (15).

– De genomförda effektiviseringarna inom Nolato Industrial har haft avsedd effekt 
under kvartalet och resultatet har förbättrats med 16 mkr jämfört med andra kvarta-
let, kommenterar Hans Porat. Volymerna har stabiliserats på en låg nivå för flertalet av 
kundsegmenten, dock är kundernas framförhållning fortsatt kort.

För de första nio månaderna 2009 uppgick koncernens omsättning till 1.816 mkr, vilket 
är en minskning med 13 procent jämfört med samma period 2008. Rörelseresultatet 
EBITA uppgick till 103 mkr (184). Kassaflödet var 60 mkr (144) och nettoskulden 120 
mkr (250).

För ytterligare information kontakta:
Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem 
till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och 
andra utvalda industri segment. Koncernen har omkring 4.500 medarbetare.

Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap  
och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se


