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Året 2015
Första året på USA-etablering – ger resultat 2016

JLT växte snabbare än marknaden i EMEA
Parerade för nedgång i krisdrabbade energi- och
råvarusektorn
Teknikuppgradering av hela produktsortimentet
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2015 i siffror
• Orderingång
• Omsättning
• Bruttomarginal

87 MSEK
81 MSEK
45 %

• Rörelseresultat
• Rörelsemarginal
• Resultat efter skatt

2,8 MSEK (6,0)
3,5 %
(8,4)
1,9 MSEK (4,4)

• Oförändrad utdelning 0,07 SEK

(71)
(72)
(36)

(0,07)
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Introduktion: JLT Mobile Computers
• JLT ökar kunders effektivitet genom att möjliggöra
tillförlitlig hantering av information i tuffa miljöer
• JLT fokuserar på ”high-end” genom att erbjuda
”ruggade” mobila datorer med bästa
– Stryktålighet
– Prestanda
– Tillförlitlighet

• JLT anpassar erbjudandet till kunders specifika
behov, med egen utveckling, produktion och service
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Erbjudande och marknad
Ruggade Mobila Datorer

Lager

Transport

JLT1214 → Logistik
VERSO Serien → “Heavy-Duty”

Hamnar, offshore
Gruvor, olja/gas

Skog & jordbruk
Utomhuslogistik

Försvar, blåljus
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Historia

JLT nominerat till listor
för snabbast växande
privata företag i USA, ex
Deloitte Technology 500,
Red Herring 100,
Inc. 500 List

RMT, senare kallat
DAP Technologies får
exklusiva rättigheter att
sälja JLT under DAP
varumärket i USA

Strategiskt skifte
Stororder till mot ”high-end”
världsledande
logistikföretag
i USA

Börsnotering via
omvänt förvärv av
Gandalf AB
JLT grundas av
Jan Olofsson

Lågkonjunkturen
slår hårt

JLT går in på
USA-marknaden

Kraftig expansion i USA
OEM kunder PsionTeklogix, PSC, LXE,
MA-Systems

JLT öppnar dörrarna
till USA-bolag i AZ
Per Holmberg ny VD,
bakgrund Silicon Valley
USA
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Första året på USA-etablering – resultat 2016
• Amerikaregionen strategiskt viktig marknad
– 70% av världsmarknaden och snabbast växande*

• Eget huvudkontor i Arizona
– Inkråmsförvärv december 2014 med 12 anställda

• Investerat i etableringen under 2015
– Lansering av JLT:s varumärke med PR, mässor etc
– Samkörning affärssystem, uppstart rutiner, organisationen

• Gradvis ökande prospektstock ger resultat i 2016
– God orderingång 1:a kvartalet
* VDC Research, ledande marknadsanalysföretag
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JLT växte snabbare än marknaden i EMEA
• Nya återförsäljare på nya marknader
– Israel, Turkiet, Frankrike, Sverige, Tyskland, England, Schweiz

• Exempel på nya affärer
–
–
–
–
–

Stort svenskt pappersbruk väljer VERSO 12 för gaffeltruckar
Internationell hamnoperatör väljer VERSO 12 för kranar i Irak
Europeisk leverantör av radarsystem väljer VERSO 12
Fransk livsmedelsdistributör väljer JLT1214N för gaffeltruckar
Känd läskedrycksleverantör väljer VERSO+ 10 för buteljering

• Exempel på återkommande kunder
– Skandinavisk leverantör av buss-biljettsystem väljer VERSO+ 10
– Världsledande verktygsleverantör beställer kundsspecifik dator
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Parerade för nedgång i energi- & råvarusektorm
• Energi och råvarusektorn i kris p g a minskad
efterfråga
– Starkt segment för JLT

• Omprioriterade sälj- och marknadsaktiviteter
–
–
–
–

Focus på lager, hamnar, transport
Deltog på flera industrimässor
Anslöt till Navis* partner program
Top-100 Food Logistics IT Providers i
Food Logistics Magazine

• Nya produktlösningar mot målsegmenten
– JLT1214P truckdator med praktiskt taget okrossbar skärm
– VERSO+ 10 datorn optimerad för logistikmarknaden
– Validerar hela VERSO serien som ”Navis Ready”
* Ledande leverantör av TOS (Terminal Operating System)
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Teknikuppgradering av produktsortimentet
• Nya virtuellt tangentbord och emulator ökar
produktiviteten för lagerarbetare
• Först med senaste radiotekniken på hela
produktutbudet för tillförlitlig uppkoppling i
tuffa miljöer
• Windows 10 support på samtliga JLT
datorer för utökad säkerhet, nya funktioner
• Nya JLT1214P truckdatorn med snabbare
processor och praktiskt taget okrossbar
pekskärm

• Uppgraderar processor i VERSO Serien för
bästa prestandan och användarupplevelse
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Första kvartalet 2016
• USA-etableringen genererar god orderingång
– Bl a 9 MSEK i USA i hård konkurrens hos ledande
transportföretag

• Flera nya affärer inom transport och logistik i Europa
– Leveranser påbörjade, planerad slutleverans i 3:e kvartalet

• Stark orderbok om 28 MSEK (9) in i andra kvartalet
• Jordbävning i Kumamoto Japan resulterar i
produktions-störningar i pekskärmsfabrik
– Förlänger ledtiden för nya order
– Har viss negativ påverkan av leveranskapacitet i Q2/Q3
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1:a kvartalet 2016 i siffror
• Orderingång
• Omsättning
• Bruttomarginal

42 MSEK
25 MSEK
46 %

(29)
(25)
(43)

• Rörelseresultat
2,4 MSEK
• Rörelsemarginal
9,7 %
• Resultat efter skatt 1,6 MSEK

(1,8)
(7,5)
(1,5)
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JLT-aktien
• Föreslagen bibehållen
utdelning per aktie
0,07 SEK
• Mer aktieinformation
– introduce.se (Remium)
– jltmobile.com/investors
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Grunden lagd för fortsatt expansion
• USA-etablering, viktig del i internationell
expansion
– Fortsatt uppbyggnad av global säljkanal

• Ledande produkter med ”rätt” teknologi
– Fortsatt produktutveckling, plus komplement av totala
erbjudandet

• Stark position i växande segment
– Fortsatt fokus på lager, hamnar, transport, men också
jordbruk, skog
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www.jltmobile.com

5/13/2016
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