Bokslutskommuniké 2001
•

Omsättningen ökade med 95 % till 156 Mkr (80) Mkr

•

Resultat före skatt uppgick till -440 (-169) Mkr

•

Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick vid årets slut till 368 (421) Mkr

•

En nyemission under sista kvartalet, riktad huvudsakligen till svenska och internationella
institutioner, tillförde 450 Mkr före emissionskostnader

•

Dotterbolaget Anoto gjordes helägt via förvärv av Ericssons minoritetsandel mot betalning i
egna aktier

•

Antalet sålda C-Pen mer än fördubblades jämfört med föregående år

•

Dotterbolaget WeSpot har säkrat tillkommande kommersiella kontrakt, samt breddat ägandet
ytterligare via riktad nyemission under sista kvartalet

Verksamheten
Koncernen utgörs av högteknologiska innovationsföretag inom digital kamerateknik, bildbehandling
och digitala pennor. Koncernen är idag mest känt för dotterbolaget Anoto, vars verksamhet
offentliggjordes i april 2000. Anoto har på kort tid skapat en global de facto standard som förenar penna
och papper med den digitala världen.
Teknologin som Anoto utvecklat gör det bl.a. möjligt att skicka handskrivna e-mail, fax och SMS samt
att till exempel göra elektroniska beställningar med en digital penna direkt från pappret. De första
produkterna med Anoto funktionalitet blir tillgängliga på marknaden under första halvåret 2002.
Under 2001 har Anoto slutit ett betydande antal samarbetsavtal. Dessa är av strategisk betydelse såväl
för etablerandet av den globala de facto standarden för pappersbaserad digital kommunikation som för
bolagets långsiktiga kommersiella utveckling. Under sista kvartalet utökades partnerlistan med
Decuma, Sigma, Groupe Hamelin samt Readsoft.
Utöver de offentliggjorda partnerföretagen har Anoto inlett samarbete med ytterligare ett antal företag,
vilka tills vidare av sekretess- och konkurrensskäl hålls konfidentiella på respektive samarbetspartners
begäran.
Anoto genomför just nu kommersiella tester med utvalda grupper i Europolitan Vodafones nät i
samarbete med Sony Ericsson och kommer att följas av en kommersiell produktlansering i början av
april 2002.
Anoto har under året bildat ett helägt dotterbolag i Hong Kong, Anoto Ltd, utöver redan befintliga
dotterbolag i USA och Japan.

Moderbolagets produkter, av vilka läspennan C-Pen är mest känd, bygger på en integration av digital
kamerateknik med avancerad bildbehandling i produkter med låg strömförbrukning och hög prestanda.
Bolaget har sedan slutet av 1998 etablerat sin teknologiplattform på den globala marknaden, dels i form
av licens- och OEM-samarbeten, dels genom egen försäljning.
Under 2001 initierades och genomfördes en förändring av marknadsstrategin. Moderbolaget fokuserar
nu på kommersiella samarbeten med ett begränsat antal partners, vilket innebär färre men starkare
kanaler till marknaden samt en väsentlig riskreducering för bolaget. Som ett led i denna process har
verksamheten i det amerikanska dotterbolaget C Technologies US, Inc. avvecklats.
Som ett konkret resultat av den nya marknadsstrategin har moderbolaget från bolagets partner i Korea,
Fusion Road, erhållit sin hittills största order vilken bedöms motsvara ett försäljningsvärde på c:a 60
Mkr under första delen av 2002, avseende leverans av en specialanpassad C-Pen för den koreanska
marknaden. Under året har vidare en betydelsefull order även erhållits från C Channel, avseende C-Pen
designade för den schweiziska bankmarknaden.
Genom samarbetet med den världsledande lap-toptillverkaren Acer har moderbolaget under 2001
närmat sig den högprioriterade PC-marknaden. Samarbetet avser en lansering av den nya produkten
”BzMate” (i konceptstadiet presenterad under namnet ”Magic Stick”) som tillbehör till bärbara datorer.
BzMate är en vidareutveckling av läspennan C-Pen och utrustad med bl.a. digital kamera och Bluetooth
funktionalitet. Acers bärbara datorer i det övre prissegmentet kommer att inkludera BzMate, som
fungerar som ett trådlöst inläsningshjälpmedel för såväl text som foto, samtidigt som den utgör en
trådlös mus.
Inom dotterbolaget WeSpot utvecklas applikationer baserade på s.k. intelligent kamerateknologi,
avancerad digital bildbehandling samt koncernens egenutvecklade ASIC-chip. Under året har bolaget
tecknat sina två första kommersiella kontrakt, dels med amerikanska Overhead Door Corporation (ingår
i japanska Sanwakoncernen) avseende en dörröppnarapplikation, dels under sista kvartalet med svenska
Attendo Senior Care AB för en övervakningsapplikation till äldrevården. Dessutom har ett
samarbetsavtal tecknats med Nasdaq-noterade Visionics om ett identifikationssystem inriktat mot
ansiktsigenkänning.

Fakturering och resultat
Faktureringen under 2001 uppgick till 156 (80) Mkr, vilket är en ökning med 95 %. Av omsättningen är
69 (67) % hänförbar till C-Pen, medan återstoden avser OEM- & licensförsäljning, kontrakterade
konsultarbeten samt komponentförsäljning. C-Pen-relaterad omsättning har under 2001 ökat med 100 %
jämfört med föregående år.
Faktureringen under fjärde kvartalet uppgick till 44 (25) Mkr.
Dotterbolaget Anoto genererade under fjärde kvartalet för första gången intäkter, vilka uppgick till 4
Mkr och avsåg främst serverutrustning samt utvecklingsverktyget Application Development Kit.
Koncernens rörelseresultat 2001 uppgår till -596 (-221) Mkr, varav fjärde kvartalet -179 (-107) Mkr.
Fjärde kvartalet har belastats med 19 Mkr avseende omfattande åtgärder för reduktion av personal och
kostnadsmassa, samt speglar därutöver kulmen på det intensiva utvecklingsarbete inom dotterbolaget
Anoto som resulterat i planenligt färdigställande av en egenutvecklad serverplattform samt den första
generationen av en digital penna och digitalt papper med Anoto funktionalitet. Omfattningen av detta
utvecklingsarbete och kostnaderna härför, samt för accelererande marknadsföring, står i direkt

proportion till det mycket stora intresse Anoto rönt, och som kontinuerligt resulterat i allt fler strategiska
partnerskap med marknadsledande aktörer. Koncernens verksamhet i Stockholm har i samband med
flytt till nya lokaler under sista kvartalet burit dubbla hyreskostnader. Koncernens kostnadsökning
under sista kvartalet i jämförelse med kvartal 3, förklaras i allt väsentligt av ovanstående.
Resultatet före skatt uppgår till –440 (-169) Mkr, varav fjärde kvartalet –159 (-93) Mkr, och innefattar
resultat från andelar i koncernföretag uppgående till 68 (28) Mkr, därav 9 (4) hänförligt till fjärde
kvartalet. Dessa resultatposter avser genomgående koncernens vinst i samband med riktade
nyemissioner till minoriteter i dotterbolag efter beaktande av minoritetens andel.

Finansiering och likviditet
I november genomfördes två av varandra villkorade nyemissioner i moderbolaget.
Den ena avsåg en apportemission riktad till Ericsson där Ericssons aktier i Anoto AB erhölls som
likvid. Emissionen baserades på en värdering av Anoto motsvarande c:a 80 % av C Technologies AB:s
totala börsvärde vid förvärvstillfället. Emissionen omfattade totalt 13,825,339 nya aktier i
C Technologies AB. Anoto är i och med denna transaktion ett helägt dotterbolag. Apportemissionen
resulterade i en koncernmässig goodwillpost på 381 Mkr, vilken skrivs av över 10 år.
Den andra emissionen avsåg en riktad nyemission till i huvudsak svenska och internationella
institutioner, som tillförde 450 Mkr före emissionskostnader. Denna nyemission genomfördes till
kursen 26:- per aktie och omfattade totalt 17,307,692 nya aktier.
Under sista kvartalet har, via riktade nyemissioner samt utnyttjande av teckningsoptioner, dotterbolaget
WeSpot tillförts totalt 19 Mkr. WeSpot har utöver detta gett ut ett konvertibelt skuldebrev som tillfört 5
Mkr. Moderbolagets ägarandel i WeSpot uppgår vid årets slut till drygt 54 %.
Eget kapital i koncernen uppgick per 2001-12-31 till 799 (438) Mkr, motsvarande 83 (82 %) soliditet.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till –138 (37) Mkr under fjärde kvartalet samt för
helåret till -461 (-169) Mkr. Årets kassaflöde utgör 226 (-89) respektive –53 (391) Mkr för motsvarande
perioder och påverkas primärt av det goodwillgenererande minoritetsförvärvet i Anoto samt den riktade
nyemissionen under sista kvartalet.
Koncernens samlade likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgår vid årets utgång till 368
(421) Mkr. Dessa medel bedöms täcka det samlade kapitalbehovet intill dess verksamheterna i Anoto
och C Technologies genererar positiva kassaflöden. För WeSpots vidkommande planeras aktiviteter för
tillkommande finansiering under 2002.

Investeringar
Nettoinvesteringar under 2001 avseende balanserade forsknings- och patentkostnader samt materiella
anläggningstillgångar uppgick till 84 (35) Mkr, varav 35 (13) Mkr under fjärde kvartalet. Vidare
uppkom i samband med moderbolagets förvärv av utestående minoritet i dotterbolaget Anoto en
koncernmässig goodwill på 381 Mkr.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning 2001 uppgick till 131 (85) Mkr, varav 36 (24) Mkr avser sista kvartalet.
Resultat före skatt blev -168 (-96) Mkr, varav -52 (-45) Mkr representerar fjärde kvartalet. Likvida
medel, inklusive kortfristiga placeringar, utgjorde 277 Mkr vid årets slut mot 329 Mkr vid utgången av
2000.

Ny struktur
I föregående kvartalsrapport aviserades en översyn av legal och operativ struktur i syfte att skapa en
mer enhetlig koncernbild samt ett renodlat moderbolag. Denna process är per 2001-12-31 beslutad och
genomförd och innebär i korthet att den operativa verksamheten i moderbolaget per nämnda datum
överförts till dotterbolaget C Technologies Intressenter AB. Fr.o.m. 2002-01-01 omfattar moderbolaget
C Technologies AB endast ett begränsat antal koncernfunktioner, medan all operativ verksamhet
bedrivs i dotterbolag.
Som tidigare kommunicerats kommer styrelsen att utse Christer Fåhraeus till ny VD i moderbolaget och
koncernchef i samband med ordinarie bolagsstämma 2002-04-24, vid vilken även kommer att föreslås
namnändring av moderbolaget till Anoto. Förslag avseende ytterligare namnbyten på koncernföretag
kommer att meddelas i god tid före bolagsstämman.

Redovisningsprinciper
Bolaget har under 2001 tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen 2000, med
undantag av följande:
Med verkan fr.o.m. 2001-01-01 tillämpar koncernen Redovisningsrådets rekommendation 15 (RR15),
som behandlar redovisning av immateriella tillgångar. I korthet statuerar RR15 att utgifter för forskning
skall kostnadsföras löpande, medan utgifter för utveckling skall aktiveras som en immateriell tillgång.
Tillgångar av immateriellt slag är föremål för femåriga avskrivningsplaner vilka påbörjas i samband
med marknadsintroduktion av respektive produkt.
Bolaget följer Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.

Aktiedata
C Technologies aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens Attract 40-lista. Vid utgången av 2001
uppgick antalet aktier till 76.526.901, vartill kommer 2.698.650 utestående teckningsoptioner. Ett fullt
utnyttjande av sistnämnda motsvarar en utspädning av befintliga aktier med 3,5 %.

Ägarstruktur
Antalet aktieägare i C Technologies var per 2001-12-31 drygt 15.400 st. 23 % av aktierna hade
utländska ägare.
Ägare

Antal aktier

Ericsson
State Street Bank & Trust Co., USA
Christer Fåhraeus
4:e AP-fonden
Robur Fonder
Livförsäkringsaktiebolaget Skandia
Metallfinans / Sv. Metallind.arbetarförbundet
Övriga aktieägare
Totalt

18.253.549
9.171.368
6.942.870
3.653.846
3.469.408
2.684.338
1.816.315
30.535.207
76.526.901

Andel av kapital & röster
24 %
12 %
9%
5%
5%
4%
2%
39 %
100 %

Väsentliga händelser under 2002
En extra bolagsstämma 2002-01-16 beslutade, i enlighet med framlagda förslag från styrelsen, följande:
•

Emission av högst 5.170.714 skuldebrev med avskiljbara teckningsoptionsrätter.
Optionsrätterna ska användas i samband med ett erbjudande riktat till innehavare av
teckningsoptionsrätter i dotterbolaget Anoto, som i fall av accept förbinder nämnda innehavare
att i samband med teckning av aktier i Anoto byta dessa aktier mot aktier i C Technologies AB,
enligt samma utbytesförhållande som tillämpades vid moderbolagets förvärv av Ericssons
minoritetsandel i Anoto i slutet av 2001 och som innebär att 8,1915 aktier i Anoto motsvarar
1 aktie i C Technologies AB.

•

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av högst 4.800.000 skuldebrev med
avskiljbara optionsrätter, vardera berättigande till nyteckning av 1 aktie i C Technologies AB.
Optionsrätterna skall användas för ett frivilligt löneväxlingsprogram riktat till anställda i
moder- & helägda dotterbolag, där lönesänkning under maximalt 18 månader ger rätt att på
marknadsmässiga villkor förvärva nämnda teckningsoptioner. Teckningsoptionerna har en
löptid av två respektive tre år.

Dotterbolaget Anoto har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Microsoft. Bland annat innebär avtalet
att Anoto anpassar sin plattform till Microsofts .NET-plattform och därmed kan erbjuda utvecklare
möjligheter att skapa en ny generation pennbaserade digitala webbtjänster. Avtalet omfattar även en
integration med Windows och Microsoft Office.
Specifikt innebär avtalet med Microsoft att:
•
•
•
•

Microsofts utvecklare kommer att kunna utveckla nya tjänster med hjälp av Anotos ADK
för .NET tillsammans med Visual Studio.NET.
Pennan finns inbyggd och automatinstalleras i Windows XP och i framtida operativsystem.
Information som genereras av pennan kommer att kunna användas och vidareförädlas direkt av
Microsoft Office.
Anotos affärsmodell med vinstdelning som tillämpas för telekom kan bibehållas även för
PC- industrin.

Utsikter
Anoto
Efter ett mycket utvecklingsintensivt 2001, med planenligt färdigställande och leverans av såväl
serversystem som första generationen av den digitala pennan och det digitala papperet, går Anoto under
2002 successivt in i en kommersiell fas. Intäkterna under 2002 kommer att domineras av
utvecklingsverktyget för nya tjänster (ADK), servermjukvara samt pennlicenser. Delning av
tjänsteintäkter kommer också att generera inkomster, men bedömningen är att denna inkomstkälla
kommer att representera en mindre del under 2002 för att under de följande åren öka och bli allt mer
dominerande. En målsättning för året är att knyta till sig ytterligare en eller flera ledande pennpartners
inom både telekom- och datorindustrin, samtidigt som antalet operatörer med drift av penntjänster
bedöms kunna bli mellan fem och tio innan årets slut. Parallellt realiseras effekterna av ett omfattande
kostnadsreduktionsarbete som genomförts under senare delen av 2001, vars inriktning varit att fr.o.m.
andra kvartalet 2002 uppnå en månatlig kostnadsmassa på c:a 25 Mkr. Kostnadsreduktionerna har gjorts
med bibehållen utvecklingsresurs.
Tidigare lämnad prognos om positivt kassaflöde under första halvåret 2003 kvarstår.

C Technologies
Under första halvåret kommer två nya produkter att lanseras: C-Pen 10 och BzMate. Båda bedöms ha
goda förutsättningar att generera såväl volym som bättre marginaler än tidigare produktgenerationer och
bidrar till målsättningen att även under 2002 fördubbla volymen. Dessa lanseringar, i kombination med
att implementeringen av den kostnadseffektiva partnerskapsstrategin hittills utvecklats väl, ger underlag
för bibehållen prognos om positivt kassaflöde under första halvåret 2002. Vidare ställs i utsikt ett
fortsatt produkt- och försäljningssamarbete med Sony Ericsson avseende kameramoduler till
mobiltelefoner.
Den betydande anpassning som under sista kvartalet 2001 genomförts av organisationens storlek, jämte
synergieffekter via den nya koncernstrukturen, innebär att kostnadsmassans gradvisa reduktion till c:a
6 Mkr per månad kommer att kunna infrias redan under första kvartalet, vilket är snabbare än tidigare
kommunicerat.

Koncernen
För koncernen som helhet förväntas ett uppnående av positivt kassaflöde under första halvåret 2003.
I takt med ovan beskrivna successiva kostnadsreduktioner inom Anoto och C Technologies, i
kombination med förväntad fortsatt försäljningstillväxt, bedöms kassaflödet under 2002 kvartal för
kvartal bli allt bättre.

Lund den 15 februari 2002
Mats Lindoff
Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Årsredovisning 2001 beräknas nå aktieägarna i början av april.
Ordinarie bolagsstämma 2002 äger rum den 24 april i Lund, samma dag som Kvartalsrapport 1
offentliggörs.
Kvartalsrapport 2 offentliggörs den 22 augusti och kvartalsrapport 3 den 30 oktober.

Resultaträkning i sammandrag

Koncernen
Kvartal 4

(Belopp i TSEK)

Nettoomsättning

Helår

Okt - Dec

Okt - Dec 1

Jan - Dec

Jan - Dec 1

2001

2000

2001

2000

43 516

24 819

156 204

80 014

(29 677)

(37 527)

(141 506)

(84 531)

13 839

(12 708)

14 698

(4 517)

(181 502)

(91 747)

(587 537)

(210 486)

Avskrivningar på immateriella anl.tillgångar

(7 484)

(525)

(10 809)

(1 757)

Avskrivningar på materiella anl.tillgångar

(4 151)

(1 747)

(12 735)

(4 233)

(179 298)

(106 727)

(596 383)

(220 993)

8 816

4 450

68 210

27 638

493

1 657

7 938

10 935

11 311

7 281

80 042

13 359

(158 678)

(93 339)

(440 193)

(169 061)

(301)

683

(488)

(47)

(158 979)

(92 656)

(440 681)

(169 108)

31,8%

Neg

9,4%

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

(2,61)

(2,04)

(8,54)

(4,36)

(2,44)

(1,93)

(8,48)

(3,98)

Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljnings-, administrations- & forskningskostnader

Rörelseresultat
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga finansiella poster
Minoritetens andel av resultatet
Resultat före skatt
Skatt
Resultat efter skatt

2

Nyckeltal:
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Resultat per aktie
Resultat per aktie efter utspädning

5

Balansräkning i sammandrag
(Belopp i TSEK)

Koncernen
2001-12-31

Goodwill
Övriga anläggningstillgångar

3

2000-12-31 1

374 946

837

107 933

40 904

Övriga omsättningstillgångar

111 388

73 070

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar

368 313

421 206

S:a Tillgångar

962 580

536 017

3

798 963

438 489

2 568

12 139

Eget kapital

Minoritetsintresse
Räntebärande skulder

417

2 084

Övriga skulder

160 632

83 305

S:a Eget kapital & skulder

962 580

536 017

Förändring av eget kapital

Koncernen
2001-01-012001-12-31

Koncernen
2000-01-012000-12-31

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning för föregående år
Effekt av byte av redovisningsprincip

3

Minoriteters andel härav

503 055

43 204

(68 545)

(28 290)

3 979

86

Ingående eget kapital justerat i enlighet med
ny redovisningsprincip

438 489

15 000

Nyemission

450 000

587 500

Apportemission

347 016

Kostnader för nyemissioner

(12 431)

(27 324)

Inlösen av optioner

-

975

39 878

Förlagslån med teckningsoptioner

1 732

7 223

Beaktande av beslut från skattemyndighet

(206)

Minoritetens andel av lämnat aktieägartillskott
Minoritetens andel av riktad nyemission

6

-

-

(253)

-

(13 911)

Minoriteters andel av poster som redovisats direkt mot eget
kapital i dotterföretagen

(573)

(351)

16 928

(67)

Minoritetens andel av årets resultat som ej redovisats över
resultaträkningen

4

Omräkningsdifferenser
Årets förlust
Utgående eget kapital

(2 286)

(98)

(440 681)

(169 108)

798 963

438 489

Kassaflödesanalys

Koncernen

(Belopp i TSEK)

Rörelseresultat före avskrivningar

Okt - Dec

Okt - Dec 1

Jan - Dec

Jan - Dec 1

2001

2000

2001

2000
(168 797)

(167 663)

(58 249)

(572 839)

Minoritetens andel av resultatet

11 311

3 789

80 042

9 867

Förändring av garantiavsättning

(1 858)

703

(60)

2 014

Betald skatt
Förändring av rörelsekapital

(301)

683

(488)

(47)

20 128

15 935

32 775

(11 800)
(168 763)

Kassaflöde från den löpande verksamheten

(138 383)

(37 139)

(460 570)

Nettoinvesteringar

(415 507)

(59 627)

(464 680)

(80 732)

Summa kassaflöde

(553 890)

(96 766)

(925 250)

(249 495)

8 816

4 450

68 210

27 638

493

1 657

7 938

10 935

Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga finansiella poster
Finansiering

770 938

1 220

796 209

601 507

Årets kassaflöde

226 357

(89 439)

(52 893)

390 585

Nyckeltal

Koncernen

Kassaflöde (tkr)
Kassaflöde / aktie (kr)

5

Okt - Dec

Okt - Dec 1

Jan - Dec

Jan - Dec 1

2001

2000

2001

2000

226 357

(89 439)

(52 893)

390 585

3,55

(1,87)

(1,02)

9,19

2001-12-31

Soliditet

Antal anställda
Antal aktier 5

Eget kapital per aktie (kr)

5

2000-12-31 1

83,0%

81,8%

302

180

79 225 551

47 946 020

10,08

9,15

Noter
1

Tidigare perioder har omräknats med beaktande av per 2001-01-01 verkställt byte av redovisningsprincip (se nedan not 3).
Detta byte av redovisningsprincip beträffande FoU-kostnader har påverkat rörelseresultatet för kvartalet 2000-10-01 2000-12-31 negativt med -18 463. För helåret 2000-01-01 - 2000-12-31 har byte av redovisningsprincip påverkat rörelseresultatet negativt med -40 256.

2

Under året har koncernen gjort en vinst vid en till Ericsson Mobile Communications AB riktad nyemission i dotterbolaget
Anoto AB. Denna vinst uppgår i koncernen till 49 377 efter beaktande av minoritetens andel. En motsvarande koncernmässig vinst har gjorts under året vid till minoriteter i dotterföretaget WeSpot AB riktade nyemissioner. Efter beaktande av
minoritetens andel uppgår vinsten i detta fall till 18 833.

3

Koncernen har per 2001-01-01 bytt redovisningsprincip vad avser aktivering av FoU- respektive patentkostnader. Med
verkan fr.o.m. 2001-01-01 tillämpas Redovisningsrådets Rekommendation RR 15 (Immateriella tillgångar). Principen enligt
RR 15 innebär i korthet att utgifter för forskning kostnadsföres löpande när de uppkommer. Utgifter för utveckling aktiveras
som en immateriell tillgång. C Technologies-koncernen påbörjar en avskrivningsplan baserad på en ekonomisk livslängd om
fem år fr.o.m. marknadsintroduktion av respektive produkt. Beaktande av definierade övergångsregler har inneburit en
engångsnedskrivning av historiskt aktiverade FoU kostnader t.o.m 2000-12-31 med ett belopp om 68 545. Den ackumulerade
effekten (64 566 efter beaktande av minoritetens andel) av byte av redovisningsprincip redovisas som en korrigeringspost i
ingående eget kapital 2001-01-01 i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 5 (Byte av redovinsningsprincip).

4

Minoritetens andel i Anoto AB ökade från 15% till 30% i slutet av mars 2001. För att ge en mer rättvisande bild av resultaträkningen har 15% används i resultaträkningen vid eliminering av minoritetens andel av resultatet för perioden 2001-01-01 2001-03-31. Effekten av resterande 15% blir en positiv förklaringspost i koncernens eget kapital. Med verkan fr.o.m.
2002-11-01 konsolideras Anoto AB i sin helhet. På motsvarande sätt har beaktats den under året ökade minoritetsandelen
i dotterbolaget WeSpot AB.

5

Inkl utestående teckningsoptioner (01-12-31: 2 698 650 st ; 00-12-31: 2 602 150 st).

6

Avser riktad nyemission i koncernföretaget Anoto AB till majoritetsdelägaren C Technologies AB.

