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Introduktion av JLT Mobile Computers

• JLT ökar kunders effektivitet genom att möjliggöra 
tillförlitlig hantering av information i tuffa miljöer

• JLT utvecklar ”ruggade” mobila datorer till kunder 
med höga krav på stryktålighet, prestanda, 
tillförlitlighet

• JLT är unikt genom att kunna anpassa erbjudandet 
till kunders specifika behov, med egen utveckling, 
produktion och service i Sverige och USA

• JLT säljer lösningar till företag genom ett globalt 
nätverk av oberoende återförsäljare och 
systemintegratörer
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Produkterbjudande
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JLT1214x fordonsdatorer för lager & logistik

VERSO fordonsdatorer för “Heavy-Duty”

MT2010 tablet för handburen användning

JLT:Care serviceavtal

JLT:Works tjänster

Tillbehör



Global försäljning

JLT Inc. 
Regionkontor
Chandler, AZ, USA

JLT Huvudkontor 
Växjö, Sverige

Produktionsanläggning 
Ronneby, Sverige

4

JLT Säljkontor
Stockholm, Sverige



Lager- & logistiksegmentet
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Lagerhanteringssystem (WMS)

Montage i gaffeltruckar – vibrationer!

Väggmontage för ankomstkontroll

Främst inomhus, kan vara dammigt, 

kallt (fryshus), eller fuktigt (färskvaror)

WiFi-täckning en utmaning

Blåtand, serie-port eller USB för 

scanner, våg, printer…



Transportkunder
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Användning på ”Crossdocks” inomhus 

och utomhus, regn, kyla/värme

I lastbil – starkt solljus och damm

WWAN (4G) och GPS ofta krav



Hamnar
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Terminal Operating System (TOS)

Montage i kranar och hamnfordon

Direkt solljus, fuktigt, saltdimma

GPS, WiFi och 4G

Dyrt om datorn slutar fungera



Gruvor
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Montage i gruvfordon – fuktigt, dammigt, skakigt, stötar, 

temperaturvariationer, växlande ljusförhållanden

4G, GPS, WiFi, eller ingen radio

Dyrt om datorn slutar fungera



Jordbruk

9

Fuktigt, dammigt, temperaturvariationer, direkt solljus

WWAN (4G), GPS

Ofta trångt



Finanskris!

Ny VD Per Holmberg

Juli, 2009

Historisk Utveckling

Strategiskifte

mot ”high-end”

Eget USA-bolag

December, 2014

JLT grundat

av Jan Olofsson

1994

USA-etablering

1999

Börsnotering

2002
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Tre stora 

projektorder

”Löpande

försäljning” 

fortsätter att öka



2017 i siffror

• Orderingång 110 MSEK (130)

• Omsättning 113 MSEK (127)

• Bruttomarginal 44 % (43)

• Rörelseresultat 9,3 MSEK (13)

• Rörelsemarginal 8,2 % (10)

• Resultat efter skatt 7,0 MSEK (11)

• Utdelning 0,15 SEK (0,15)
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Kommentarer på 2017

• Konsekvent tillväxt strategi…
– Stärkt säljkanal och marknadsnärvaro

– Utveckla erbjudandet med produkter och tjänster 

• …genererar långsiktig positiv trend
– Totala omsättningen ner 10% jämfört med året innan

– ”Löpande affärer” fortsätter att växa, upp 16%

– USA-försäljningen i USD-valuta ökade 4%

– Tjänsterelaterade intäkter ökade 46%

– Bruttomarginalen fortsatt stark, 44% trots lägre USD-kurs

• Fortsatt utveckling av produktportföljen
– Avvecklade två äldre produkter under 1:a kvartalet 

– Lanserade ny handburen tablet (MT2010) 4:e kvartalet

– Installerade nästa generation fordonsdator hos pilotkunder 4:e 
kvartalet – lansering 1:a kvartalet ’18
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Fjärde kvartalet 2017 i siffror

• Orderingång 29 MSEK (35)

– Not: Orderingång januari MSEK (6,4)

• Omsättning 27 MSEK (35)

• Bruttomarginal 43 % (47)

– Not: Positiv USD valuta-effekt föregående år

• Rörelseresultat 1,3 MSEK (4,5)

• Rörelsemarginal 4,6% (13)
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Fortsätter på inslagen väg

• Vidareutveckla vårt erbjudande mot ”high-end”

– Ny generation produkter – lansering 1:a kvartalet ’18

– Kompletterar med service och tillbehör

• Expandera marknadsnärvaro i växande segment

– Fortsätter expansion av återförsäljarnätverket

• Utveckla organisationen
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JLT-aktien
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• Listad på First North

– ISIN SE0000725624

• Remium Nordic Holding 
AB CA & likviditetsgarant

• Antal aktier 27 902 000

– 1 000 000 utestående optioner med 
förfall juni 2018, teckningskurs 3,17 kr

• Omsättning 2017

– 20,8 (18,8) millioner aktier (75% av total)

• Föreslagen utdelning 15 öre

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE21189&name=JLT Mobile Computers


Summering

Konsekvent tillväxtstrategi genererar positiv trend

Stärker säljkanal och marknadsnärvaro

Utvecklar produktportfölj och serviceerbjudande

Positionerar JLT för långsiktig och lönsam tillväxt
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