AVTECH Sweden AB (publ)
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Januari – december 2011

AVTECH Sweden AB (publ)
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Januari – december 2011
 AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2011 uppgick till MSEK 1,0
(1,7). Omsättningen för helåret 2011 uppgick till MSEK 5,4 (9,0).
 Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2011 var MSEK -1,6 (-0,1). För helåret 2011
uppgick rörelseresultatet till MSEK -3,9 (0,4). Nettoresultatet för det fjärde kvartalet
2011 uppgick till MSEK -1,9 (-0,1) och för helåret till -4,2 (0,2) eller SEK -1,06 (1,46) per
aktie. 2011 års resultat återspeglar koncernens omvandling från ett tekniskt
konsultföretag till ett produktorienterat företag, i och med fokus under året låg på
utveckling och kommersialisering av Air Traffic Management-relaterade produkter
med en långsiktig förmåga att generera återkommande kassaflöden, snarare än på
genomförandet av kortfristigare konsultuppdrag.
 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet 2011 till
MSEK -7,3 (-2,4) och för helåret 2011 till MSEK -5,2 (0,2) eller SEK -1,31 (1,45) per aktie.
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 4,1 (1,1) vilket motsvarar
SEK 0,32 (6,69) per aktie.
 Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 15,8 (5,9) eller SEK 1,23 (34,90) per
aktie. Koncernens soliditet uppgick till 56,4 (40,1) procent.
 Under det fjärde kvartalet 2011 avslutade AVTECH framgångsrikt det förberedande
arbetet med implementering av företagets patenterade vindoptimeringsprodukt,
Aventus NowCast™ i en operativ miljö, vilket inkluderade ett tre månader långt
operativt test med ett av de stora europeiska flygbolagen. Ett samarbetsavtal ingicks
också med SITA, en världsledande leverantör av IT-lösningar och
kommunikationstjänster inom transportindustrin, om att använda SITA:s globala
distributionskanaler för att marknadsföra och sälja Aventus NowCast™.
 AVTECH genomförde i november 2011 en nyemission i vilken 2 500 000 B-aktier
tecknades till priset 6 kr / aktie. Bolaget ställde också ut en övertilldelningsoption varav
ca 1,7 MSEK tecknades. Emissionen inbringade totalt ca 16,7 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier utökades också i september 2011 genom en 44:1 split.

Händelser efter periodens slut
 AVTECH Sweden AB (publ) listades på NASDAQ OMX First North den 20 februari 2012.
 AVTECH rekryterade under januari och februari 2012 nyckelpersoner inom finans,
marknad och affärsutveckling; Jonas Saric som CFO samt Björn Olsson som Key
Account Sales och Charlotte Johnston Lönnberg som Head of Communications. Jonas
Saric kommer närmast från tjänsten som CFO och Marknadschef på LFV Aviation
Consulting och har även varit CFO för det First North Premier-listade bolaget Effnet
Holding AB (publ).
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FJÄRDE KVARTALET 2011

globalt kommer att marknadsföra och
sälja Aventus NowCast™ som en del av
deras
egen
”Total
Winds”
produktportfölj. SITA är en världsledande leverantör av IT- och
kommunikationslösningar inom flygtransportsektorn och har sammanlagt
4 500 anställda i 220 länder.

Produkter för flygtrafikledningssystem
Under det fjärde kvartalet så avslutade
AVTECH framgångsrikt det förberedande arbetet med implementering av
företagets patenterade vindoptimeringsprodukt, Aventus NowCast™ i en
operativ miljö. Aventus NowCast™
stödjer och förbättrar ett flygplans
förmåga att genomföra en s.k.
”Continuous Decent Approach (CDA)”,
även kallat en grön inflygning.

AVTECH fortsatte under kvartalet att
utveckla ytterligare produkter vilka
syftar till att optimera effektiviteten
inom digital Air Traffic Management,
något som kommer att komma
branschen till godo.

Av stor betydelse för koncernen var
slutförandet av ett fullskaligt tre
månader långt operationellt test av
Aventus NowCast™, i samarbete med
ett stort europeiskt flygbolag. De
huvudsakliga målen med testet var att
säkerställa mjukvarans tålighet i 24/7
”live operations” samt att kvantifiera
dess fördelar i dagens inte fullt
optimerade flygtrafikledningsmiljö. De
framgångrika försöken öppnar för en
full kommersialisering av den mycket
lovande Aventus NowCast™ produkten.

Professionella ATM-tjänster
Under det fjärde kvartalet slutfördes
projektet ”the Study of Wake
Turbulence and Current Operations”
vid en större flygplats i Mellanöstern.
Projektets betydelse sträcker sig längre
än
dess
nuvarande
omfattning
eftersom det utgör början på ett
formellt samarbete med denna
internationellt sett mycket viktiga
flygplats. Tillväxten i regionen samt det
operationella fokus och den förståelse
för de problem som AVTECH:s lösningar
söker avhjälpa, erbjuder mycket stora
framtida affärsmöjligheter. Regionens
betydelse samt betydelsen av att
etablera en lokal affärsverksamhet
befästes under 2011 genom att
AVTECH stationerade sin styrelseordförande på kontoret i Dubai, i rollen
som ny VD för AVTECH ME LLC.

En stor utmaning för små bolag
verksamma på en global marknad är
hur man på ett kostnadseffektivt och
verkningsfullt sätt ska nå potentiella
kunder. För att säkerställa sin
konkurrensförmåga
har
AVTECH
utarbetat en strategi i vilken man
samarbetar med stora etablerade
organisationer som återförsäljare av
AVTECH:s produkter. I oktober 2011
ingick AVTECH ett avtal med SITA, som
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Under hösten 2011 valdes AVTECH ut
till projektmedverkan inom tre olika
verksamhetsområden i SESAR Joint
Undertaking. Upphandlingen riktade sig
enbart till små- och medelstora företag,
forskningsorganisationer
samt
universitet och högskolor. SESAR, där
AVTECH är en
associerad partner
genom sitt samarbete med Airbus,
samt nu även en trefaldig direkt
associerad partner i konsortier som
satts samman av SESAR JU, är det
största Air Traffic Managementprojektet i Europa med en total budget
om 2.1 miljarder EUR under
utvecklingsfasen, uppdelat på ett flertal
olika delprojekt.

ATM-forskning och utveckling
Utöver de forsknings- och utvecklingsaktiviteter som relaterades direkt till
AVTECH:s
egna
produkter
fick
koncernen också ett erkännande för
sina forskningsresultat inom ”wake
vortex”-området (den turbulens som
uppstår omkring ett flygplan och
allvarligt kan påverka efterföljande
flygplan) genom att man i november
2011
erhöll
en
inbjudan
till
medlemskap i ”International Civil
Aviation (ICAO) Wake Turbulence Study
Group”.
ATM-kvalitetssäkring / Safety
Under kvartalet investerade koncernen
resurser i utvecklingen av sitt
erbjudande inom kvalitetssäkrings- och
safety-området, genom att delta i ett
flertal viktiga upphandlingar.

Utöver SESAR var AVTECH under det
fjärde kvartalet även delaktig i det
andra stora europeiska projektet som
syftar till att effektivisera flygtransportsektorn – Clean Sky, “NOCONDES Novel Continuous Descent Simulation
Test Support” för stöd av utvecklingen
och valideringen av systemlogiken inom
nya flygtrafikledningssystem. Detta är
system för vilka AVTECH:s produkter
redan idag är viktiga för främjandet av
en effektivare bränsleförbrukning, samt
i än högre grad vad gäller framtida
prestandabaserade
navigationslösningar.

Nettoomsättning och resultat
Koncernens omsättning för det fjärde
kvartalet uppgick till MSEK 1,0 (1,7).
Rörelseresultatet för det fjärde
kvartalet var MSEK -1,6 (-0,1),
resulterande i en negativ rörelsemarginal (negativ) Nettoresultatet för
det fjärde kvartalet uppgick till MSEK
-1,9 (-0,1).
Kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgick för det fjärde
kvartalet till MSEK -7,3 (-2,4).

I
december
avslutade
och
presenterade AVTECH en studie om
konsekvenserna
av
”Time-Based
Operations” kallad ”Separationsanalys
för tidsbaserad flygtrafikledning” på
uppdrag av Dubai Airports. Studien
finansierades delvis av Vinnova, d.v.s.
Sveriges Innovationsmyndighet inom
EU:s ramprogram för forskning och
utveckling. Från AVTECH medverkade
bl.a. en student från Kungliga Tekniska
Högskolan, som gjorde sin Masteravhandling i ämnet.

PERIODEN JAN-DECEMBER 2011
Nettoomsättning och resultat
2011 års omsättning och resultat
återspeglar koncernens omvandling
från ett tekniskt konsultföretag till ett
produktorienterat företag, i och med
att fokus under 2011 låg på utveckling
och kommersialisering av ATMrelaterade produkter med en långsiktig
förmåga att generera återkommande
kassaflöden, snarare än på genom-
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förandet av kortfristigare konsultuppdrag. Syftet med denna strategi är
att öka den långsiktiga intjäningsförmågan hos koncernen; att reducera
koncernens
operationella
och
finansiella risk, samt att långsiktigt
skapa största möjliga aktieägarvärde.

räkningen, i enlighet med reglerna för
mindre företag.

FINANSIELL STÄLLNING
Likvida medel
Koncernens likvida medel uppgick vid
årets slut till MSEK 4,1 (1,1) vilket
motsvarar SEK 0,32 (6,69) per aktie.
Koncernen hade vid årets utgång en
checkräkningskredit i bank om 1,1
MSEK vilken vid periodens utgång inte
var utnyttjad.

Koncernens omsättning för helåret
uppgick till MSEK 5,4 (9,0), härrörande
från försäljning i huvudsak i Europa
(Europa).
Avskrivningarna uppgick till MSEK 0,5
(0,5), varav MSEK 0,0 (0,0) avsåg
avskrivningar på aktiverade utgifter för
utvecklingsarbeten, m.m.
Rörelseresultatet var MSEK -3,9
(0,4).
Finansnettot uppgick till MSEK -0,3
(-0,2).
Årets nettoresultat uppgick till MSEK
-4,2 (0,2) eller SEK -1,06 (1,46) per
aktie.
Kassaflödet från den löpande
verksamheten var MSEK -5,2 (0,2) eller
SEK -1,31 (1,45) per aktie.

Eget kapital och soliditet
Eget kapital uppgick till MSEK 15,8 (5,9)
eller SEK 1,23 (34,90) per aktie.
Koncernens soliditet var vid årets
utgång 56,4 procent (40,1 procent).
Nyemission och 44:1 split
Styrelsens beslut om nyemission i
AVTECH Sweden AB (publ) á 6 kr / Baktie genomfördes under november
2011. Sammanlagt tecknades 2 500 000
B-aktier, samt 278 333 B-aktier med
stöd av den övertilldelningsoption som
bolaget ställt ut, vilket motsvarar en
teckningsgrad om 111 procent.
Nyemissionen tillförde koncernen cirka
16,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader, samt gav AVTECH Sweden
AB (publ) ett aktiekapital på 1 276 964
kronor (från 227 987 kronor vid
föregående årsskifte; 1 003 143 kronor
innan nyemissionen), fördelat på
12 809 661 aktier – varav 10 031 428 Aaktier och 2 778 233 B-aktier (från
10 031 428 A-aktier aktier innan
nyemissionen).

Investeringar
Under helåret har investeringar i
inventarier gjorts med MSEK 0,1 (0,1).
Utgifter för utvecklingsarbete om MSEK
5,5 (2,0) har aktiverats.
Personal
Medelantalet anställda under året
uppgick till 12 (10) personer. Vid årets
slut uppgick antalet anställda till 17
(15).
Uppskjuten skattefordran
Koncernen förfogade vid slutet av 2011
ett skattemässigt underskottsavdrag
om preliminärt ca 5,5 MSEK, baserat på
taxeringsåret 2011 (tax 12), vilket
innebär en potentiell uppskjuten
skattefordran om preliminärt 1,4 MSEK.
Fordran redovisas inte i balans-

Föregående
emissionen
utökades
antalet aktier i september 2011 genom
en 44:1 split.
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MODERBOLAGET

på en tidig marknad med stor potential
men med ryckig försäljningsutveckling.

AVTECH Sweden AB (publ) redovisade
ett rörelseresultat för helåret om MSEK
-4,1 (0,2).
Moderbolagets egna kapital uppgick
vid årets slut, efter genomförd
nyemission, till MSEK 15,4 (5,8). Likvida
medel uppgick till MSEK 3,7 (0,9).
Under helåret har investeringar i
inventarier gjorts med MSEK 0,1 (0,1).

Moderbolaget
bedriver
operativ
verksamhet, varigenom riskerna i detta
bolag inte begränsas till likviditetsrisk.
För en fullständig redogörelse av
identifierade risker samt företagets
arbete med att hantera dessa hänvisas
till sid 13 och 59 i bolagets
Nyemissionsprospekt 2011, avsnitten
”Riskfaktorer”
samt
”Övrigt”.
Prospektet finns tillgängligt via
AVTECH:s hemsida www.avtech.se.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
AVTECH Sweden AB (publ) listades på
NASDAQ OMX First North den 20
februari 2012.

FRAMTIDSUTSIKTER
AVTECH rekryterade under januari och
februari 2012 nyckelpersoner inom
finans, marknad och affärsutveckling;
Jonas Saric som CFO för AVTECHkoncernen, Björn Olsson som Key
Account Sales och Charlotte Johnston
Lönnberg
som
Head
of
Communications. Jonas Saric är
civilekonom och kommer närmast från
tjänsten som CFO och Marknadschef på
LFV Aviation Consulting, och har även
varit CFO för det First North Premierlistade bolaget Effnet Holding AB
(publ).

Styrelsen har en positiv syn på
verksamhetsområdenas potential och
bedömer att koncernen på sikt kommer
att kunna redovisa en lönsamhet i linje
med tidigare kommunicerade mål.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

VÄSENTLIGA RISKER OCH
OSÄKERHETSFAKTORER

25 maj 2012

Delårsrapport för
januari-mars 2012

24 augusti 2012

Delårsrapport för
januari-juni 2012

23 november 2012 Delårsrapport för
januari-september
2012

Koncernen och moderbolaget är genom
sin verksamhet utsatt för risker av både
rörelsekaraktär och finansiell karaktär,
vilka bolaget självt kan påverka. Inom
bolaget pågår en kontinuerlig process
för att identifiera förekommande risker
samt bedöma hur dessa skall hanteras.
Marknaden för AVTECH-koncernens
produkter kännetecknas av långa
införsäljningstider. Koncernen verkar

15 februari 2013

Bokslutskommuniké
för 2012
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ÅRSSTÄMMA 2012 OCH
ÅRSREDOVISNING

Åkersberga den 26 mars 2012
AVTECH Sweden AB (publ)

Årsstämma planeras onsdagen den 20
juni 2012. Separat kallelse kommer att
skickas.
Årsredovisning för 2011 kommer att
finnas tillgänglig den 6 juni 2012 på
företagets hemsida, www.avtech.se.

Lars GV Lindberg
Styrelsens ordförande

Christer Fehrling
Styrelseledamot

Ingvar Zöögling
Styrelseledamot

Christer Staaf
Styrelseledamot

David Alvord
Verkställande
Direktör

Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att det balanserade resultatet i
sin helhet överförs i ny räkning och att
ingen utdelning lämnas.

Denna rapport har ej granskats av
bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören
försäkrar att bokslutskommunikén ger
en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och
koncernen står inför.

För ytterligare information, vänligen kontakta
David Alvord, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.se
AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i Österåker kommun.
Postadress: Lönnvägen 2, 184 43 ÅKERSBERGA, Sverige.
Bolagets aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är
Thenberg & Kinde Fondkommission AB (www.thenberg.se).
För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
MSEK
Nettoomsättning
Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten, m.m.
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter för perioden

2011
okt-dec
1,0
1,6
0,1
2,7

2010
okt-dec
1,7
0,5
0,1
2,3

2011
helår
5,4
5,5
0,4
11,3

2010
helår
9,0
2,0
0,2
11,2

Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Andel i intresseföretags resultat i koncern (not 1)
Summa rörelsekostnader för perioden
Rörelseresultat för perioden

-1,9
-2,1
-0,1
-0,2
-4,3
-1,6

-0,7
-1,6
-0,1
-2,4
-0,1

-7,3
-7,2
-0,5
-0,2
-15,2
-3,9

-4,8
-5,5
-0,5
-10,8
0,4

Finansnetto
Resultat före skatt för perioden
Skatt
PERIODENS RESULTAT

-0,3
-1,9
-1,9

0,0
-0,1
-0,1

-0,3
-4,2
-4,2

-0,2
0,2
0,2

2011
okt-dec

2010
okt-dec

2011
helår

2010
helår

-1,6
-5,7
-7,3
-1,9
13,2
4,0

0,0
-2,4
-2,4
-0,6
3,8
0,8

-3,5
-1,7
-5,2
-5,6
13,7
3,0

0,8
0,6
0,2
-3,6
4,3
0,9

2011
okt-dec

2010
okt-dec

2011
helår

2010
helår

0,1
11 884

0,1
170

0,5
3 959

0,9
158

11 884
0,08
-0,16
-0,62
Neg.

170
10,16
-0,83
-14,37
Neg.

3 959
1,37
-1,06
-1,31
Neg.

158
57,0
1,46
1,45
4,7%

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
MSEK
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital
Kassaflöde från löpande verksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL

NYCKELTAL
Omsättning per anställd, MSEK
Genomsnittligt antal aktier, tusental
Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter
utspädning (not 2)
Omsättning per aktie, SEK
Nettoresultat per aktie, SEK
Kassaflöde (fr. löp. verksamh.) per aktie, SEK
Rörelsemarginal
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KONCERNENS
BALANSRÄKNING

2011
31 dec

2010
31 dec

12,5
0,0
2,5
0,0
15,0
8,9
4,1
13,0
28,0

7,0
0,0
2,9
0,2
10,1
3,5
1,1
4,6
14,7

15,8
5,2
7,0
28,0

5,9
5,6
3,2
14,7

7,5
-

7,5
-

Eget kapital vid periodens början
Nyemission
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens slut

2011
31 dec
5,9
14,1
-4,2
15,8

2010
31 dec
0,6
5,1
0,2
5,9

NYCKELTAL

2011
31 dec

2010
31 dec

56,4%
12 810

40,1%
170

12 810
0,32
1,23
n.a.
n.a.
n.a.

170
6,69
34,90
n.a.
n.a.
n.a.

MSEK
TILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, m.m.
Koncessioner, patent, licenser, varumärken, m.m.
Materiella anläggningstillgångar
Innehav i intresseföretag (not 1)
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel (not 3)
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder (not 4)
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Poster inom linjen
Ställda säkerheter (not 5)
Ansvarsförbindelser

FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL
MSEK

Soliditet
Antal aktier vid periodens slut, tusental (not 6)
Antal aktier vid periodens slut, tusental, efter
utspädning (not 2)
Likvida medel per aktie, SEK
Eget kapital per aktie, SEK
Börskurs vid periodens slut, SEK (not 7)
Kurs / eget kapital (not 7)
Börsvärde vid periodens slut, MSEK (not 7)
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KVARTALSDATA
MSEK
Omsättning
2010
2011
Rörelseresultat
2010
2011
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
2010
2011

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Helår

2,8
1,5

2,6
1,8

1,9
1,1

1,7
1,0

9,0
5,4

0,1
-0,1

0,3
-0,1

0,1
-2,1

-0,1
-1,6

0,4
-3,9

-0,2
1,2

1,6
1,3

1,2
-0,4

-2,4
-7,3

0,2
-5,2

Redovisningsprinciper och noter
Alla belopp redovisas i miljoner svenska kronor (MSEK) om inte annat anges.
Redovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från
Bokföringsnämnden. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation
RR1:00. Koncernens bokslutskommuniké är upprättad enligt RR 20 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen
(ÅRL).
Not 1) Avser 49% av aktierna i det UAE-registrerade företaget AVTECH ME LLC, etablerad under hösten 2011. RR13
tillämpas vid redovisning av andelar i intresseföretag.
Not 2) Koncernen hade vid periodernas utgång inga optionsprogram eller andra utestående finansiella instrument
som påverkar det potentiella antalet framtida aktier i AVTECH Sweden AB (publ), varför ingen potentiell utspädning
av antalet aktier förelåg.
Not 3) Koncernen hade per utgången av det fjärde kvartalet 2011 en checkräkningskredit i bank om MSEK 1,1 som
inte var utnyttjad.
Not 4) Består av långsiktig del av AVTECH Sweden AB:s skuld till kreditinstitut (d.v.s. med återbetalning >12 mån).
Not 5) Avser företagsinteckningar om MSEK 2,5 lämnade som säkerhet i samband med erhållen checkräkningskredit
samt banklån, samt fastighetsinteckningar i företagets kontorsfastighet i Åkersberga om MSEK 5,0 lämnade som
säkerhet i samband med erhållet banklån.
Not 6) Nyckeltalet visar det faktiska antalet utestående aktier i AVTECH Sweden AB (publ) vid respektive tidpunkt.
Not 7) AVTECH Sweden AB (publ) var per utgången av 2011 (eller tidigare) inte listad på NASDAQ OMX First North
eller annan marknadsplats, varför någon börskurs inte förelåg.
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Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ)
31 december 2011
Lars GV Lindberg*
Ulf Christer Staaf*
Christer Fehrling**
Sven Sören Fagerberg
Johan Henrik Bronge
Mohamed Saeed Mohamed Al Badi Al Dhaheri
Lars Wahlund
David Hoodley
Rune Johansson
Björn-Ola Kronander
Summa de 10 största aktieägarna
Övriga aktieägare
Totalt

Antal
A-aktier
4 775 800
1 310 228
374 968
374 000
250 800
250 800
150 084
150 084
150 084
150 084
7 906 932
2 124 496
10 031 428

B-aktier
179 167
207 166
93 000
1 000
200 000
150 000
50 000
45 000
10 000
8 000
943 333
1 834 900
2 778 233

Andel av
Röster, %
46,5
12,9
3,7
3,7
2,6
2,6
1,5
1,5
1,5
1,5
77,9
22,1
100,0

Kapital, %
38,7
11,9
3,7
2,9
3,5
3,1
1,6
1,5
1,3
1,2
69,3
30,7
100,0

*Lars GV Lindberg och Ulf Christer Staaf ägde sina aktier dels privat dels genom det gemensamt ägda aktiebolaget
Spirit Racing AB.
**Christer Fehrling ägde sina aktier dels privat dels genom aktiebolagen Idé Design Produktion i Lerum AB och Idé
Design AB.

OM AVTECH koncernen
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins
olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, flygtrafikledningsleverantörer, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med
hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller en hel flygoperation optimeras vad gäller
ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm men
koncernen har även kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. För mer information, se
www.avtech.se.
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