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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Amnode investerar i utökad produktion

– Det går att driva svensk verkstads-
industri och vara konkurrenskraftig på en 
global marknad. Nyckeln är bättre inköp 
av material, ämnen och förarbetningar 
från lågkostnadsländer och förädlande be-
arbetning med hög automatiseringsgrad i 
Sverige, säger tidigare VD:n Lars Save som 
började bygga Amnodekoncernen 2010 
och idag är dess styrelseordförande.

Amnodes produktion är inriktad på hu-
vudsakligen varmformning och skärande 
bearbetning med kunder inom tunga for-
don, industri, energi och VVS. Exempel 
på produkter som tillverkas är ventiler 
och kopplingar för vätskor och gaser samt 
nipplar, fästelement och kuggfräsning till 
fordon och kraftindustrin.

– Bolagets viktigaste konkurrensfördel 
är leveransprecision och kvalitet vilket är 
ett absolut krav för att vara en trovärdig 
leverantör att räkna med för kunder som 
Scania, HIAB, Uponor, Sandvik AB med 
flera, framhåller Lars Save.

Minskar kostnaderna
Amnode har genomfört stora rationalisering-
ar de senaste åren. Förändringsarbetet med 
hopslagningar och omstruktureringar börjar 
gå mot sitt slut. Samtidigt har bolaget startat 
ett nytt åtgärds- och kostnadsbesparingspro-
gram som ska ta koncernen till nästa nivå.

– Vi känner att vi nu är på väg uppåt och 
är redo att investera i vår produktionsap-
parat för att skynda på utvecklingen, säger 
Sam Olofqvist, VD och koncernchef.

Den aktuella företrädesemissionen görs 
för att kunna genomföra investeringar i 
produktionsutrustning som ska säkerstäl-
la nuvarande och ökande kundvolymer 
och höja produktiviteten. Cirka 50 % av 
emissionsbeloppet ska användas till er-
sättning av mindre optimala maskiner och 
pressar samt uppgradering av befintliga 
maskiner för en kraftigt utökad produk-

tion med begränsad bemanning.
– Vi genomför nyemissionen för att kun-

na genomföra åtgärder som minskar kost-
naderna och ger oss möjlighet att förbättra 
våra marginaler avsevärt. Målsättningen 
är att med en hög grad av automation till-
sammans med nya och innovativa inköps-
kanaler för råämnen göra verkstadspro-
duktionen lönsam och påbörja utdelning 
till våra aktieägare, säger Sam Olofqvist.

Bolaget ska även genomföra ett bespa-
ringsprogram som när det är fullt genom-
fört 2018 kommer att sänka kostnadsmas-
san med minst 6 MSEK på årsbasis.

Mycket stor marknad
En av de strukturella förändringar som 
koncernen genomgått är att Amnode blivit 
ett rent ägarbolag. AktieTorget-noterade 
Amnode AB (publ) äger 93,6 % av A M 
Stacke Group AB med dotterbolag, som är 
koncernens bearbetningscentrum i Gno-
sjö med kvalificerad fleraxlig bearbetning 

av mässings- och stålkomponenter inom 
tunga fordon, energi och VVS-sektorn. 

A M Stacke Group äger också dotterbo-
laget SGV Forging AB som är koncernens 
smedja i Skultuna och leverantör av varm-
pressade och maskinbearbetade mäss-
singsartiklar.

Koncernens viktigaste marknader är Sve-
rige och Tyskland men kunder finns även i 

Asien, Europa och Nord- och Sydamerika.
– Den totala marknaden för vårt produk-

tionskunnande är mycket stor och möjlig-
heterna att växa är stora. Bolaget kan skala 
upp produktionen väsentligt i sina anlägg-
ningar utan större nyinvesteringar, främst 
genom ökad automatisering av befintlig 
utrustning, säger Sam Olofqvist.

Ökad omsättning
Amnodekoncernen har vuxit både orga-
niskt och genom att förvärva och slå ihop 
mindre enheter. Omsättningen har ökat 

från cirka 34 MSEK under 2014 till cirka 
80 MSEK under 2015. Bolagets förluster 
ökar trots volymökningen på grund av 
strukturkostnader av engångskaraktär och 
en i vissa stycken bristfällig markinpark 
med mycket höga logistik- och underhålls-
kostnader som följd.

– Flaskhalsen har varit produktionen där 
behovet av rationaliseringar och effektivi-
seringar varit hämmande. Vi är i grunden 
underinvesterade i vår produktionsappa-
rat, vilket dragit med sig stora och onödiga 
kostnader för underhåll, oplanerade pro-
duktionsstopp och logistiska merkostna-
der. Det handlar om miljonbelopp som vi 
nu ska bygga bort, förklarar Sam Olofqvist.

Bra orderläge inför 2017
Med nyvunna projekt och artiklar som sjö-
satts sent under 2016 ser orderläget bra ut 
inför 2017. De löpande totalkostnaderna 
för enheterna fortsätter att sjunka och 
koncernen kan nu mäta effektivitetsvin-
sterna månad för månad som resultat av de 
senaste årens hårda arbete.

– Q3 startade svagt men slutade starkt 
i linje med vår strukturplan. Vi hoppas nu 
att det fundament som vi jobbat hårt för 
ska materialisera sig under fjärde kvarta-
let och vidare under hela 2017, säger Sam 
Olofqvist och tillägger:

– De nya projekt och artiklar som satts i 
produktion under perioden och som delvis 
har växlat ut under slutet av tredje kvarta-
let kommer att få större genomslag i fjärde 
kvartalet och i början av nästa år.

Efter ett omfattande förändrings- och rationaliseringsarbete är verkstadskoncernen Amnode redo 
att växla upp verksamheten till nästa nivå. Bolaget genomför nu en företrädemission för att kunna 
investera i fortsatta åtgärder som ska ge både ökad produktion och förbättrade marginaler.

”Den totala marknaden 
för vårt produktions-
kunnande är mycket 
stor och möjligheterna 
att växa är stora”

Sam Olofqvist, VD och koncernchef, och Lars Save, styrelseordförande, är beredda att ta Amnodekoncernen till nästa nivå.

Produktionen är i huvudsak inriktad på varmformning och skärande bearbetning för kunder 
inom tunga fordon, industri, energi och VVS.

Emissionsbelopp: 19,9 MSEK

Antal aktier i emissionen: 49 767 888 st

Teckningskurs: 0,40 kr per aktie

Sista teckningsdag: 13 december 2016 

Företrädesrätt: En (1) aktie ger rätt att  

teckna tre (3) nya aktier.

Memorandum och teckningsanmälan  

för teckning utan företrädesrätt hämtas på  

www.amnode.se

Kontakt: Lars Save, 070-590 18 22

Emissionen är garanterad till 100 procent genom 

emissionsgarantier och teckningsförbindelser.


