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Fortsatt god utveckling och stark finansiell ställning

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för tredje kvartalet 2011 en god tillväxt 
för Nolato Medical och Nolato Industrial, medan Nolato Telecom fortsatt hade 
svaga volymer. 

– EBITA-marginalen för tredje kvartalet uppgick till 7,5 procent och avkastningen 
på sysselsatt kapital till 15 procent, vilket är nästan i nivå med de långsiktiga lön-
samhetsmålen på 8 procent respektive 15 procent, kommenterar Nolatos koncern-
chef Hans Porat.

Koncernens omsättning uppgick till 718 mkr (887), rörelseresultatet EBITA till 54 
mkr (67) och resultat per aktie till 1,37 kr (1,78).

Nolato Medical ökade omsättningen med 9 procent till 220 mkr (202). Rörelsere-
sultatet EBITA uppgick till 25 mkr (25).

– Volymerna var fortsatt goda under kvartalet och i linje med marknadens till-
växt, konstaterar Hans Porat. För att möjliggöra fortsatt expansion inom Nolato 
Medical har vi beslutat att bygga ut produktionsanläggningen i Ungern med 3.500 
kvadratmeter.

Nolato Telecoms omsättning halverades till 220 mkr (444), varav vidareförsäljning 
av pekskärmar ingår med cirka 5 mkr (60). Rörelseresultatet uppgick till 7 mkr 
(32).

– Efterfrågan på befintlig produktportfölj inom mobiltelefonsektorn har varit fort-
satt svag, kommenterar Hans Porat. 

Nolato Industrials omsättning ökade med 16 procent till 279 mkr (241) och rörel-
seresultatet EBITA med 24 procent till 26 mkr (21).

– Efterfrågan har varit fortsatt god och har ökat inom flertalet kundsegment, säger 
Hans Porat. Som vi tidigare har informerat om, har en mindre produktionsenhet 
etablerats i Rumänien och produktionen där löper enligt plan.

Nolatos finansiella ställning är fortsatt stark. Nettoskulden uppgick vid slutet av 
tredje kvartalet till 66 mkr (199) och soliditeten till 52 procent (48). Kassaflödet 
för nio månader 2011 uppgick till 123 mkr (75, exklusive förvärv).
 

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

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepap-
persmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen 
lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2011 kl 14.30.


