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VD har ordet Leif Erlandsson, Vd.

under hösten 2011 har vi kraftigt utökat satsningarna på 
marknadsföring och försäljning, bland annat genom rekryt-
eringen av vår nye försäljningschef Niklas Nyroth. Niklas har 
lång och gedigen erfarenhet från branschen, senast från vår 
störste konkurrent. 

vi har deltagit i ett stort antal mässor och seminarier i bland 
annat Kina, Indien Brasilien, Storbritannien och USA. Vi har 
på kort tid utökat antalet agenter och 
samarbetspartners så att vårt nätverk 
idag täcker cirka 30 länder. Vi kommer 
att fortsätta att utöka antalet agenter 
och sam arbetspartner under 2012. Vi 
förväntar oss att detta skall resultera 
i konkreta order, även om tid punkt en 
för dessa är svår att beräkna.

vår bruttolista på konkreta upp-
handlingar av VTOL UAV:er, som vi 
känner till och där vi tror att vår egen produkt APID 60 möter 
kundens behov, är idag längre än någonsin och uppgår till 
närmare tre miljarder kronor, bestående av ett drygt femtiotal 
olika projekt. Alla dessa projekt kommer naturligtvis inte att 
bli av, och CybAero kommer inte heller att vinna alla projekt 
vi väljer att offerera på. Vi tror dock att även med försikt iga 
bedömningar så uppgår det beräknade totala ordervärdet för 
CybAero för dessa projekt till cirka 300 miljoner kronor över 
de närmaste åren.

i februari 2012 kommer vi att leverera den andra helikoptern 
av Pelicano-typ till Indra. Projektet Pelicano närmar sig nu slutet 
av utvecklingsfasen och Indra har redan under hösten startat 
marknadsföring av Pelicano-systemet. Vi har stora förhopp ning-
ar och indikationer på att deras försäljningsarbete skall leda till 
beställningar av helikoptrar redan under 2012. Pelicanosystemet 
kommer att vara det första fullt utbyggda VTOL UAV-systemet 
som baseras på CybAeros heavy-fuelmotor.

samarbetet med cassidian, gällande utveckling av den nya 
och större helikoptermodellen ALCA, inleddes under 2010 
genom leveransen av en APID 60 i CybAeros standard  ut  för-
ande. Under våren 2011 genomfördes utvecklingsblock 1. 

CybAero utvecklade och byggde på rekord kort tid en flygande 
demonstrator för att testa Cassidians egen drivlina. På Paris 
Air Show i juni 2011 premiärvisade  Cassi dian och CybAero 
gemensamt en fullskale modell av ALCA, vilket väckte stort 
intresse bland besökarna, inte minst för att vi introducerade en 
större far kost inom VTOL UAV-segmentet.Vi hade därför stora 
förväntningar på att få beställningar på fortsatt ut vecklings-
arbete redan under hösten 2011. Det kommande utvecklings-

steget, block 2, förväntades bli en 
betydligt större beställning, som skulle 
bidra till Bolagets kapitalförsörjning för 
de närmaste åren. 

under hösten meddelade dock 
Cassidian att de önskar involvera en 
pilotkund i det fortsatta utvecklings-
arbetet av ALCA. Cassidians försälj-
ningskår har under hösten getts 
sälj utbildning på ALCA och intresset 

rapporteras vara mycket stort, men vi tvingas vänta med 
utvecklings arbetet tills en pilot kund engagerats i projek-
tet. Den statsfinans iella oron har givetvis påverkat Cassid-
ians beslut och bidrar där igenom till osäker heten avseende 
hur lång förseningen av utvecklingsblock 2 blir. Förseningen 
parat med den offensiva marknadssatsning som vi genomför 
är orsaken till att vi måste vända oss till våra aktieägare för ett 
kapital tillskott. 

under hösten har vi framgångsrikt genomfört demonstra-
tions flygningar på norska ostkusten (Vardø) på gränsen mot 
Ryssland. Flyguppdragen, som genomfördes inom ramen för 
EU-projektet Arctic UAS, skedde i arktisk miljö i samarbete 
med den norska kustbevakningen i syftade att studera nyttan 
av VTOL-UAVer vid till exempel oljesanering och räddnings-
upp drag. Flygningarna ägde rum i en mycket krävande miljö 
med bland annat hård vind varför det var extra glädjande att 
de kunde genomföras planenligt. En stor eloge till vår personal 
som kunde genomföra detta svåra uppdrag med så stor flyg-
mässig framgång. 

att intresset för tillämpningar inom ”emergency manage-
ment” är stort visas av att vi fått beviljat ett utvecklingsstöd 

från VINNOVA på 1,3 miljoner kronor för att utveckla ett 
affärs koncept inom området. Ett exempel är användning av 
obemannade helikoptrar i samband med jordbävningar och 
andra natur katastrofer.

Fokus under hösten har i första hand legat på att slutföra 
utvecklings arbetet till Indra. Samtidigt fortskrider arbetet med 
att förbereda industriell produktion 
av våra produkter. Vi kommer som en 
del av tillväxtarbetet att flytta till större 
och mer ända måls  enliga lokaler under 
2012. 

närmast ligger fokus på att fortsätta 
utveckla försäljnings arbetet i egen 
regi. I vårt eget försäljningsarbete är 
strategin att fokusera på mindre, väl 
avgränsade system som kommer att ha sitt största använd-
nings område inom civila myndigheter som till exempel kust-
bevak ning och inom mindre länders för svars makter. De tillämp-
ningar inom ”emergency management” som nämnts ovan 
ligger just inom detta segment.

På den militära sidan kommer en stor del av marknaden för 
obemannade helikoptrar att vara marina tillämpningar. Storleks-
mässigt passar APID 60 utmärkt på mindre fartyg. Enligt AMI 
International kommer cirka 2 000 fartyg av så kallad ”OPV-typ” 
(Offshore Patrol Vessel) att byggas fram till 2020. Dessa fartyg 
kommer att från början konstrueras för att kunna utrustas med 
VTOL UAV-system. Vår bedömning är att minst 25 procent av 
dessa 2 000 OPV-fartyg kommer att utrustas med VTOL UAV-
system, i snitt två till åtta heli koptrar per fartyg, vilket ger en 
total marknadsvolym på 1 000 till 4 000 heli koptrar inom detta 
segment. Här är vår APID 60 med land nings systemet MALLS 
en mycket lämplig produkt. 

En del av emissionslikviden från förestående företrädes-
emission kommer vi att använda för att investera i egna 
demohelikoptrar, i första steget en demohelikopter med 
bensin motor och en demohelikopter med heavy fuel-motor. 
Vi behöver fler APID 60-helikoptrar för att kunna bedriva ett 
professionellt sälj- och marknadsarbete. 

omedelbart i fokus i försäljnings arbetet är dock att få ut 
demo  helikoptrar på fler kontinenter än Europa. Vi har därför 
under hösten skapat ett erbjudande till våra agenter och part-
ners att invest era i en demonstrations helikopter, samtidigt som 
det, för vissa nyckelpartners,  följer med en möjlighet att teckna 
aktier i CybAero i framtiden. 

vår bedömning är att 2012 kommer 
att bli det år då mark nad en för obe-
mannade heli koptrar lyfter. CybAeros 
produkt APID 60 är rätt positionerad 
för att bli en vinnare på mark nad-
en. Vi har en heli kopt  er som är unikt 
användar vänlig och som dessutom 
har de lägsta driftskostnaderna (vi 
ligger på cirka hälften av vad våra 
kon kurrent er ligger på). Vi är också 

position erade i flyg klustret runt Linköping, Nordens flyg huvud-
stad, med möjlighet att rekryt era den personal vi be höver, även 
när företaget får en betydligt snabbare tillväxttakt framöver än 
vad vi hittills har haft. 

marknaden för obemannade helikoptrar förväntas baserat på 
mark nads data från Teal Group att bli värd omkring en miljard 
dollar om året framemot 2020. Vår målsättning är oförändrat 
att bli ett globalt ledande företag för VTOL UAV:er. Hur lång 
resan dit är vet vi av naturliga skäl inte, men vi hoppas att du 
vill vara med i vår ut veck ling och stödja oss. 

Linköping i februari 2012

Leif Erlandsson
Verkställande Direktör
CybAero AB (publ)

En stor eloge till vår
personal som kunde 

genomföra detta svåra 
uppdrag med så stor
flygmässig framgång. 

Vi har en helikopter som 
är unikt användarvänlig 
och som dessutom har de 
lägsta driftskostnaderna.
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Bakgrund och motiv 
CybAero är specialiserat på utveckling och produktion av 
VTOL UAV:er (obemannade helikoptrar). Bolaget har idag en 
färdigutvecklad obemannad helikopter, APID 60, som även 
finns i dieselutförande, APID 60 HF (Heavy Fuel).

Enligt uppgifter från marknadsanalysföretag förväntas mark-
naden få en kraftig tillväxt fram till år 2020. Särskilt bedöms 
marknaden för fartyg som utrustas med obemannade helikop-
trar att få en snabb tillväxt. 

Under hösten 2011 har antalet länder där CybAero är repre-
senterat via agenter och andra samarbetspartners utökats 
till cirka ett trettiotal. Bruttolistan över konkreta identi fierade 
projekt, där APID 60 bedöms passa kundens behov, har idag 
en bedömd försäljningspotential på cirka tre miljard er kronor. 

CybAero har dessutom Indra och Cassidian (EADS) som 
strategiska samarbetspartners. Tillsammans med Indra har 
CybAero utvecklat Pelicano-system  et, som bygger på APID 
60. Pelicano-projektet övergår under 2012 i kommersiell fas. 
Utvecklingssamarbetet med  Cassidian avseende utveckling av 
den obemannade heli kopt ern ALCA har inletts med utvecklings-
block 1, vilket har godkänts av  Cassidian. Utvecklingsblock 2 
förväntas bli en betydligt större beställning, men Cassidian har 

aviserat att de vill ha med en pilot kund och därför har utveck-
lingsblock 2 senarelagts. Detta är det huvud sakliga skälet till att 
CybAero behöver ett kapital tillskott från sina aktieägare.

Emissionslikvidens användning 
Genom emissionslikviden avser Bolaget att stärka sitt rörelse-
kapital med cirka 6 miljoner kronor. Därtill vill CybAero fort sätta 
sitt intensiva marknads- och försäljningsarbete, som utökats 
väsentligt under hösten 2011 genom förstärkning med en ny 
försäljningschef. Som en del av detta arbete Bolaget avser att 
investera en del av emissionslikviden i ytterligare en demo-
helikopter i bensinutförande för det egna försäljningsarbetet. 

Därtill avser Bolaget att slutföra utvecklingsarbetet av APID 60 
Heavy Fuel (APID 60 med dieselmotor för användning på fartyg), 
inklusive att tillverka en demohelikopter med heavy fuel-motor för 
det egna försäljningsarbetet. Vidare avser Bolaget att slutföra 
utvecklingsarbetet av landningssystemet MALLS. Bolaget avser 
även att förbereda för industriell helikopterproduktion.

teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Teckningsförbindelser från aktieägare samt garantiåtaganden 
från garantigivare omfattar 80 procent av Emissionens totala 
belopp.

ErBjudandEt i sammandrag
Företrädesemissionen innebär att aktieägarna har rätt att för 
fyra befintliga aktier teckna en Unit, bestående av två nya 
aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 
1,00 krona per Unit, vilket motsvarar 0,50 kronor per ny aktie.

Den vederlagsfria teckningsoptionen ger rätt att teckna ytter-
ligare en ny aktie i Bolaget till kursen 0,70 kronor. Teckning av 
nya aktier med stöd av dessa teckningsoptioner kan ske under 
tre olika perioder under 2012:

•	 15 maj – 31 maj; eller
•	 15 augusti – 31 augusti; eller
•	 15 november – 30 november.

Vid fulltecknad emission kommer CybAero att tillföras cirka 
11,3 miljoner kronor före emissions- och garantikostnader. 

Övertilldelningsoption
Dessutom finns en Övertilldelningsoption om högst 3 miljoner 
Units, villkorad av att Emissionen övertecknas och i övrigt 
med samma villkor som för Emissionen. 

ProsPEkt
Styrelsen för CybAero har i januari 2012 upprättat prospekt 
avseende företrädesemissionen, vilket är granskat och 
god känt av Finans inspektionen. Fullständig information om 
Erbjud andet samt fullständiga villkor framgår av prospektet.

Prospekt finns att ladda ner från Bolagets hemsida,  
www.cybaero.se samt från emissionsinstitutet Remiums 
hemsida, www.remium.com. Tryckt prospekt går att beställa från 
CybAero per e-post, info@cybaero.se, eller per telefon  
013 - 465 29 00.

tEckning utan FÖrEtrÄdEsrÄtt

teckning utan företrädesrätt, direktregistrerade aktier:
Anmälan via inlämnande av anmälningssedel ”Teckning 
utan företrädesrätt” till emissionsinstitutet Remium, under 
tecknings perioden. Betalning i enlighet med utsänd av-
räkningsnota.

teckning utan företrädesrätt, förvaltarregistrerade aktier:
Anmälan via inlämnande av anmälningssedel ”Teckning utan 
företrädesrätt” till respektive förvaltare eller till emissions-
institutet Remium för vidarebefordran till respektive förvaltare, 
under teckningsperioden. Betalning i enlighet med instruktion 
från förvaltare.
 
tilldelning, teckning utan företrädesrätt
Vid tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av uniträtter 
skall i första hand de tecknare som tecknat Units i Emissionen 
med stöd av uniträtter få tilldelning, oavsett om tecknaren var 
aktieägare på avstämningsdagen eller inte. I andra hand skall 
tecknare som inte tecknat Units i Emissionen med stöd av 
unit rätter få tilldelning.
 
Det är således möjligt för en investerare att öka sannolik-
heten att få tilldelning utan företrädesrätt genom att, under 
tecknings perioden, förvärva uniträtter samt utnyttja dessa 
genom att teckna Units med företrädesrätt (med stöd av unit-
rätter) i Emissionen.
 
Vänligen observera: Förvaltarregistrerade tecknare, som vill 
öka sannolikheten att få tilldelning utan företrädesrätt genom 
att även teckna Units med företrädesrätt, måste dock teckna 
Units utan företrädesrätt genom SAMMA förvaltare som de 
tecknat Units med företrädesrätt.

så hÄr gÖr du

villkor Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en ny Unit i CybAero.

teckningskurs 1,00 krona per Unit, varav teckningskurs per ny aktie är 0,50 kronor.  
Tecknings optionerna ges ut utan vederlag. 

teckningstid 7 februari – 24 februari 2012

handel med uniträtter 7 februari – 21 februari 2012

Använd anmälningssedeln ”Teckning utan företräde”. Anmälningssedel för teckning utan företräde kan  
be ställ as från emissionsinstitutet Remium, tel: 08 - 454 32 70, e-post: backoffice@remium.com, eller laddas 
ner på hemsidan www.remium.com eller på CybAeros hemsida www.cybaero.se. Anmälningssedeln skickas 
per post till Remium Nordic AB, Kungsgatan 12-14, 111 35 STOCKHOLM, eller skickas inskannad per 
e-post till backoffice@remium.com eller faxas till Remium, faxnummer +46 - (0)8-454 32 01. Anmälnings-
sedeln skall vara Remium tillhanda senast den 24 februari klockan 15.00

Följ de instruktioner 
du får från din/dina 
förvaltare.

Teckning av Units ska ske till respektive förvaltare. Anmälnings-
sedeln ”Teckning utan företräde” kan också skickas in till emissions-
institutet Remium för vidarebefordran till respektive förvaltare.

tEckning av units utan FÖrEtrÄdEsrÄtt (av aktiEÄgarE och Övriga)

du har vP-konto dvs 
är direkt registrerad

du har depå dvs  
har en förvaltare

1. så här utnyttjar du du dina uniträtter

 Fyra (4) uniträtter…  uniträtter + 1 kr  unit …ger en (1) Unit i CybAero

tEckning av units mEd FÖrEtrÄdEsrÄtt

2. när emissionen har registrerats hos Bolagsverket omvandlas varje unit till två aktier i cybaero och en teckningsoption. 

 En (1) Unit…  unit  aktier + teckningsoption …ger två (2) aktier i CybAero och en (1) teckningsoption i CybAero.

villkor i sammandrag

Emissionsbelopp: 11 274 089 kronor

antal nya aktier: 22 548 178 aktier

antal nya tecknings optioner: 11 274 089 teckningsoptioner

antal aktier före  nyemissionen: 45 096 357 aktier

värdering (pre-money): Cirka 22,5 mkr

offentliggörande av resultat av emissionen: Omkring den 2 mars 2012

start för handel i  nya aktier: Omkring 23 mars 2012

start för handel i  nya  teckningsoptioner: Under april månad 2012

så hÄr utnyttjar du dina tEckningsoPtionEr undEr 2012

villkor För varje teckningsoption i CybAero har du rätt att teckna en (1) ny aktie i Cyb Aero.

teckningskurs 0,70 kr per aktie

teckningstid 15 – 31 maj 2012; eller 15 – 31 augusti 2012; eller 15 – 30 november 2012.

handel med teckningsoptioner Från april månad 2012 till 27 november 2012. 

Använd anmälningssedeln för utnyttjande av teckningsoptioner ”Anmälan om optionsutnyttjande i 
CybAero AB. Teckningsoption 2012”. Anmälningssedeln kan laddas ner på Bolagets hemsida  
www.cybaero.se eller på Remiums hemsida www.remium.com eller beställas från Bolaget eller Remium, 
tel: 08 - 454 32 70, e-post: backoffice@remium.com. Anmälningssedeln insänds till adress angiven på 
anmälningssedeln och betalning görs i kronor till bankkonto likaså angivet på anmälningssedeln. 

1. så här utnyttjar du dina teckningsoptioner

 En (1) teckningsoption  teckningsoption + 0,70 kr  aktie …ger en (1) ny aktie i CybAero

utnyttjandE av tEckningsoPtionEr

2. Är du direktregistrerad ägare eller har du teckningsoptionerna hos förvaltare?

du har vP-konto dvs 
är direkt registrerad

Om du har dina teckningsoptioner i CybAero i en eller flera depåer hos 
bank eller värde pappers institut får du information från din/dina förvaltare.

Följ de instruktioner du får 
från din/dina förvaltare.

du har depå dvs  
har en förvaltare

54

B
a

k
g

r
u

n
d

 o
c

h
 m

o
t

iv
 

• 
E

r
B

j
u

d
a

n
d

E
t

 i s
a

m
m

a
n

d
r

a
g

 
• 

v
il

l
k

o
r

 i s
a

m
m

a
n

d
r

a
g

 
• 

s
å

 h
ä

r
 g

ö
r

 d
u



affärsidé
CybAero bedriver verksamhet inom utveckling, produktion 
och försäljning av autonoma flygfarkostsystem, så kallade 
VTOL UAV:er, för integrering i kundens överordnade system 
med framför allt olika typer av sensorsystem.

målsättningar
CybAeros målsättning är att bli marknadsledande i världen på 
utveckling och tillverkning av VTOL UAV:er. 

strategi
CybAeros strategi är att specialisera sig på att utveckla själva 
flygfarkosten. CybAeros partners, ledande företag inom sär skilt 
försvars- och säkerhetsindustrin, använder CybAeros VTOL 
UAV-system som plattformar för sina system. Genom sam-
arbete med dessa ledande företag når CybAero slut kund erna.

För vissa militära projekt samt för civila projekt kan CybAero, 
genom sin egen produkt APID 60, ta på sig ett större lev-
erans omfång. CybAero kan här även utveckla själva system-
applika tionerna samt genomföra flygningar och drift av själva 
helikopter systemet.

vision
CybAeros vision är att VTOL UAV:er i framtiden skall bli ett lika 
naturligt inslag som Fixed Wing-UAV:er, inom de applikations-
områden där VTOL UAV:er har fördelar. CybAero skall ta aktiv 
del i denna utveckling och bli ett globalt marknadsledande 
före tag inom utveckling, tillverkning och försäljning av VTOL 
UAV:er.

cybaeros produkter och tjänster
För närvarande har CybAero en helt färdigutvecklad helikopter-
modell, APID 60. Helikoptern kan manövreras autonomt, semi-
autonomt och manuellt. Därtill har CybAero det egna patenter-
ade landningssystemet MALLS, för landning på rörligt underlag, 
bland annat på fartyg.

aPid 60
APID 60 har följande tekniska specifikationer:

•	 tvåcylindrig tvåtaktsmotor 55 hk
•	 längd utan rotorblad 3,2 m
•	 tomvikt 105 kg och maximal startvikt 160 kg
•	 marschfart 110 km/h
•	 maxhöjd 3 000 m ö h
•	 flygtid 3–6 timmar, beroende på typ av flyguppdrag
•	 aktionsradie 50 km

aPid 60 heavy Fuel
CybAero har i samarbete med Göbler Hirth lanserat en 
världsunik diesel-/heavy fuel-motor som drivkälla i sina 
autonoma, förarlösa helikoptrar. Modellen kommer att kallas 
APID 60 HF. 

Heavy fuel eller flygfotogen är ett samlingsnamn för diesel-
baserat bränsle som inte är lika brandfarligt som bensin. Det 
är en stor fördel i marina tillämpningar, där man vill undvika 
de risker som lättantändlig bensin medför. Heavy fuel-motorn 
är sprungen ur en allt större efterfrågan från marina kunder. 
APID 60 HF blir den enda VTOL-UAV:n i sitt segment som 
kan erbjuda en säker heavy fuel-lösning.

Marknaden CybAero i sammandrag
Obemannade flygfarkoster (UAV, Unmanned Aerial Vehicles) 
anses idag vara den mest dynamiska tillväxtsektorn inom 
flyg industrin. Analysföretaget Teal Group uppskattar att den 
totala världsmarknaden för UAV:er kommer att mer än för-
dubblas under det närmaste årtiondet, från cirka 5,9 miljard-
er dollar (37 miljarder kronor) för år 2010 till 15,1 miljarder 
dollar (95 miljarder kronor) för år 2020. Exklusive investe-
ringar i UCAV:er stannar totalsiffran för 2020 på runt 11,5 
miljarder dollar (72 mil jard er kronor). Bakom denna utveck-
ling ligger den amerikanska militärens stora intresse för 
UAV:er, knutet till behovet av strategisk och taktisk spaning i 
underrättelse syfte. 

marknaden för vtol uav:er
VTOL UAV:er är endast ett litet segment inom UAV:er, där 
mark nads genombrottet dessutom hittills har dröjt. VTOL 
UAV:er förväntas dock få stor betydelse på fartyg, där 
tradition ella Fixed Wing UAV:er kan vara svåra att använda 
genom att de behöver ha större start- och landningsytor eller 
speciella skrymmande start- och landningsanordningar, vilket 
bara är möjligt att till handa hålla på större fartyg.

Teal Group prognostiserar att marina UAV:er förväntas få sär-
skilt stor tillväxt under det kommande årtiondet. Nedan stå-
ende diagram visar att en tiodubbling av marknaden för marina 
UAV:er förväntas, från 60 miljoner dollar per år under 2011 till 
drygt 600 miljoner dollar (cirka 4 miljarder kronor) år 2020. En 
stor andel av denna marknad för marina UAV:er förväntas vara 
VTOL UAV:er.

Enligt analysföretaget AMI International kommer cirka 5 000 
fartyg att byggas de närmaste tio åren, varav 2 000 av nästa 
generations så kallade OPV (Offshore Patrol Vessel, kust-
bevak ningsfartyg). CybAero bedömer att cirka 25 procent av 
dessa OPV-fartyg kommer att utrustas med VTOL UAV-system, 
två till åtta helikoptrar per fartyg, vilket ger en total marknad på 
1 000 – 4 000 helikoptrar. CybAero bedömer att en realistisk 
försäljningspotential för Bolaget till denna målgrupp uppgår till 
500 helikoptrar över den närmaste tioårsperioden.

Prognos över global uav-produktion, marina uav:er 
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användningsområden för vtol uav:er 
VTOL UAV:er har fördelar såväl i jämförelse med beman-
nade helikoptrar som i jämförelse med obemannade flygplan 
(Fixed Wing). VTOL UAV:er har högre kostnadseffektivitet och 
erbjuder längre och effektivare uppdragstid än med beman-
nade helikoptrar. Vidare elimineras risken för förlust av pilot vid 
farliga uppdrag. Exempel på användningsområden för VTOL 
UAV:er är följande:

•	 Spaning med VTOL UAV:er från fartyg
•	 Skydd för konvojer och transporter
•	 Perimeterskydd för militära baser
•	 Spaning under särskilt svåra yttre förhållanden
•	 Mätning av deponier

Systembild av de tre huvudkomponenter som ingår i ett system för obemannade helikoptrar. Bilden visar helikoptern, 
nyttolast i form av kamera (under helikoptern) samt en behändig markstation. 

ordlista
autonom flygning
Dataprogrammerad flygning. Flygningen förprogrammeras från 
start till landning med hjälp av koordinater och navi geringen 
sköts automatiskt med hjälp av GPS.

heavy Fuel
Samlingsnamn på dieselbaserat bränsle som inte alls är lika 
brandfarligt som bensin. På de flesta marina enheter är bensin 
förbjudet och istället används heavy fuel. 

malls
Mobile Automatic Launch and Landing Station – rörlig enhet 
som underlättar för flygfarkoster att starta och landa auto-
matiskt.

markstation
Markbaserad enhet varifrån farkost och nyttolast kan man-
övreras och kontrolleras.

sensor
Samlingsbegrepp på företrädesvis elektronisk utrustning som 
insamlar, konverterar och distribuerar någon form av signal 
eller data. Exempel på sensorer är IR-kameror (värmekänsliga 
kameror) och laserbaserade mätsystem. 

uav
Unmanned Aerial Vehicle – obemannad flygande farkost.

vtol
Vertical Take-Off and Landing – farkost som kan landa och 
lyfta vertikalt.
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CybAero i sammandrag (fortsättning)

malls
För VTOL UAV:er kommer ett viktigt användningsområde 
att vara flygning från fartyg. Detta kräver ett säkert system 
för landning på små ytor som rör sig. CybAeros patentera-
de system MALLS (Mobile Automatic Launch and Landing 
Station) är ett mobilt, automatiserat landningssystem som gör 
det möjligt att starta och landa autonoma, förarlösa helikop-
trar på rörligt underlag, exempelvis ett fartyg i sjögång. MALLS 
öppnar nya möjligheter att utrusta mindre fartyg, exempelvis 
inom kustbevakningen, med obemannade helikoptersystem 
vilket kan ge fartygen en ny funktionalitet.

FÖrsÄljning och marknadsFÖring
Försäljningen av VTOL UAV:er kan delas upp beroende på 
tillämpnings områden:

•	 Försvarsapplikationer
•	 Civila applikationer (främst övervakning och säkerhet till 

myndigheter och andra statliga organisationer, till exempel 
Kustbevakningen)

•	 Kommersiella applikationer

Största marknaden är försvarsapplikationer. Inom försvars-
applikationer når CybAero marknaden i samarbete med 
partners som Indra och Cassidian, där helikoptrarna vanligtvis 
ingår som en integrerad del av övergripande system. 

CybAero når också kunder inom försvarsapplikationer via 
eget marknadsförings- och försäljningsarbete, särskilt för 
fristående VTOL UAV-system. För civila och kommersiella 
applikationer når CybAero marknaden i samarbete med andra 
företag eller via eget marknadsförings- och försäljningsarbete.

cyBaEros samarBEtE mEd indra sistEmas
Indra Sistemas är Spaniens ledande IT-koncern. Företaget har 
kunder i över 110 länder och omsatte år 2010 2,6 miljarder 
euro (cirka 24 miljarder kronor) med 28 600 anställda. 

CybAeros samarbete med Indra går ut på att ta fram ett 
nytt helikoptersystem under namnet Pelicano, som bygger 
på APID 60. Projektet är initierat av spanska marinen, som 
identi fierat ett behov av ett antal helikoptersystem, bland 
annat för användning på deras fyra nya fregatter som kommer 
att tas i bruk de närmaste åren.

Sommaren 2011 har en Critical Design Review genomförts inför 
leveransen av Pelicano nummer 2, som kommer att leve reras 
strax efter årsskiftet 2011/2012. Målsättningen är att Pelicano 
skall kunna tas i drift av i första hand den spanska marinen under 
2012, då den kommersiella fasen av projektet inleds.

cyBaEros samarBEtE mEd cassidian (Eads)
Cassidian, tidigare EADS Defence & Security, ingår i EADS-
koncernen. Bolaget utgör EADS-koncernens näst största 
division med 28 000 anställda och en omsättning på 5,9 mil-
jarder euro (cirka 53 miljarder kronor) för 2010. 

Cassidian tillverkar idag flera egna obemannade flygfarkoster, 
men har som mål att komplettera sitt utbud med en VTOL UAV 
som skall kunna bära ganska stora nyttolaster. Cassidian och 
CybAero skall tillsammans utveckla den nya helikoptern, som 
går under projektnamnet ALCA.

Projektet att utveckla den nya helikoptern ALCA är uppdelat i 
ett antal konstruktionsblock, som tidsmässigt följer på var andra. 

Skissen visar hur landningssystemet MALLS skall fungera. Genom att nyttja signaler från både navigationssatelliter och 
lokala sändare kan bemannade helikoptrarledas in och landas med stor noggrannhet och precision på fartyg under gång.

Varje beställning av ett nytt konstruktionsblock är vill korad av att 
föregående konstruktionsblock är godkänt av Cassidian. 

Det första konstruktionsblocket beställdes under våren 2011, 
har genomförts av CybAero och godkänts av Cassidian. Inför 
det andra konstruktionsblocket, vilket ordermässigt förväntas 
bli en betydligt större beställning, har Cassidian meddelat att 
de helst ser medverkan av en pilotkund i utvecklings arbetet. 
Cassidians säljare har utbildats på ALCA och intresset 
rapport eras vara mycket stort. 

Något nytt datum för när beställning av utvecklingsblock 2 
kan komma har dock ännu inte lämnats. Nya demonstra tions-
flygningar för Cassidian är inplanerade till början av 2012. Den 
kommersiella fasen med volymbeställningar på färdiga obeman-
nade helikoptrar förväntas kunna inledas tidigast under år 2013.

konkurrEntEr
CybAero har ett flertal konkurrenter inom VTOL UAV:er. 
De viktigaste är följande:

•	 Schiebel, Österrike 
•	 Saab Aerosystems, Sverige
•	 Swiss UAV, Schweiz

riskFaktorEr
Ett flertal riskfaktorer kan komma att påverka verksamheten i 
CybAero. Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling 
är det därför av vikt att vid sidan Bolagets möjligheter även 
beakta möjliga risker.

Exempel på sådana riskfaktorer är marknadsrelaterade risker, 
som att VTOL UAV:er är ett nytt produktsegment som ännu 
inte fått sitt kommersiella genombrott, att CybAero är beroende 
av partners på olika sätt, att Bolaget är beroende av export-
tillstånd samt risker relaterade till konkurrenters agerande. 
Ytterligare exempel på riskfaktorer är operationella risker, 
som tekniska risker, utvecklingsrisker, risken för systemfel 
och haverier samt risken att förlora eller inte kunna rekrytera 
relevant personal, däribland nyckelpersoner. Därtill finns legala 
och finansiella risker samt risker relaterade till före liggande 
Erbjudande.

För mer information om de riskfaktorer som påverkar CybAero, 
se avsnittet ”Riskfaktorer” i föreliggande prospekt.

APID 60 utför en stabil autonom landning, trots kraftiga vindbyar. APID 60:s styrsystem består av två delar: 
ena regulatorn håller helikoptern stabil och andra regulatorn upprätthåller med GPS-signaler helikopterns position.
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Samarbetsavtal med INDRA
kort om indra
Indra Sistemas är Spaniens ledande IT-koncern med multi-
nationell verksamhet i både Europa och Latinamerika, kunder 
i över 110 länder och med 28 600 anställda. År 2010 upp-
nådde Indra en total försäljning på 2,6 miljarder euro (cirka 
24 miljarder kronor) med en rörelsemarginal på 11 procent.

Koncernen Indra grundades 1993 och är sedan 1999 noterat 
på börsen i Madrid. Inom sin sektor är Indra Europas näst 
största aktör räknat i börsvärde och det näst största företaget i 
Spanien baserat på budget för forskning och utveckling. 

Indras största affärsområde är Säkerhet och Försvar, som står 
för cirka 23 procent av Indras totala försäljning och det är inom 
detta område som samarbetet med CybAero sorterar. 

Inom Säkerhet & Försvar har Indra kunder som spanska för-
svars departementet, spanska flygvapnet, spanska marinen, 
US Navy, tyska marinen, Raytheon, EADS, General Dynamics 
och Lockheed Martin. 

Bakgrund till samarBEtEt
Samarbetsprojektet mellan Indra och CybAero är initierat 
av spanska marinen, som identifierat ett behov av ett antal 
helikopter system. Bakgrunden är att spanska marinen de 
närmaste åren kommer att ta fyra nya fregatter i bruk, i den 
så kallade BAMS-klassen. Spanska försvarsdepartementet 
har därför gett Indra Sistemas i uppdrag att utveckla dessa 
helikopter system. 

Projektet att ta fram ett nytt helikoptersystem under namnet 
Pelicano finansieras gemensamt av Indra och det spanska 
 närings- och turismdepartementet (Ministry of Industry and 
Commerce and Tourism). Pelicano skall bli ett världsunikt, 
autonomt heli kopter system anpassat för marina applikation er, 
med bland annat möjlighet att starta och landa på fartyg. 

målsÄttning mEd samarBEtEt
Systemet baseras på CybAeros egenutvecklade obeman-
nade helikopter APID 60. Systemets olika tillämpningar gör 
helikopter plattformen till en unik produkt som möter olika 
länders krav. Pelicano-systemet utvecklas för att användas för 
flera viktiga uppgifter som:

•	 Skydd av trupp, både till sjöss och på land, spaning och 
patrull ering till sjöss, humanitära uppdrag och insatser mot 
pirater.

•	 Gränskontroll, narkotikaspaning, övervakning, under rättelse-
verksamhet, trafikövervakning, krisledning, övervakning vid 
bränder och naturkatastrofer samt räddningsuppdrag, med 
mera.

•	 Civila tillämpningar som kartografering, inspektion av infra-
struktur samt övervakning av kraftledningar, pipeline och 
produktions anläggningar.

Pelicano kommer att bli skräddarsydd för spanska marinens 
behov men kommer givetvis att erbjudas andra fartyg av 
liknande typ. Även mindre kustbevakningsfartyg, till exempel 
Guardia Civils och svenska Kustbevakningens fartyg, kommer 
att tillhöra målgruppen.

Pelicano kommer att bli helt an pass ad till användning på 
mindre fartyg. Det är världens första farkost i sin storlek som 
byggs med en heavy fuel-motor, det vill säga den drivs med 
brandsäker flygfotogen eller i sin civila tillämpning med diesel. 
CybAero utvecklar heli kopter plattformen som sedan utrustas 
med sensorer och avionik genom Indras försorg. 

FÖrvÄntad utvEckling
Hösten 2010 genomförde CybAero den första leveransen 
av ett förseriesystem till Indra. Systemet som levererades är 
ett modifi erat APID 60-system, ska användas som flygande 
testplattform under utveckling och certifiering av det slutgiltiga 
Pelicano-systemet.

Under 2011 har fortsatt testarbete och färdigutveckling av 
den slutgiltiga versionen ägt rum. Sommaren 2011 har en 
Critical Design Review genomförts inför leveransen av Pelicano 
nummer 2, som kommer att levereras strax efter årsskiftet 
2011/2012. 

Pelicano skall kunna tas i drift av den spanska marinen under 
2012, då den kommersiella fasen av projektet bedöms kunna 
inledas. CybAeros förväntan är att den nuvarande inriktningen 
av Pelicano-projektet skall kunna leda till direkta beställningar 
på cirka ett tiotal helikoptrar i aktuellt projekt.

Under förutsättning att Pelicano-systemet blir en framgång i 
operativ drift, så har Indra upparbetade kontakter med ytter-
ligare ett stort antal potentiella kunder. Pelicano-projektet 
kan då i förlängningen leda till klart större ordervolymer för 
CybAero. En sådan utveckling bedöms dock tidigast kunna 
äga rum från år 2013 och framåt.

Indra testflyger APID 60 som en del av 
utvecklingen av Pelicano-systemet.

Samarbetsavtal med EADS
kort om Eads
EADS är Europas största och världens näst största luft- 
och rymdfartskoncern. I koncernen ingår Airbus, Cassidian 
(tidigare EADS Defense & Security), Astrium och Euro-
copter. Holding bolaget för EADS-koncernen har sitt huvud-
kontor i Leiden i Neder länderna. EADS omsatte under 2010 
45,8 miljarder euro (cirka 410 miljarder kronor) med 121 700 
anställda. 

Eads försäljning fördelat på koncernbolag

cassidian
Cassidian, tidigare EADS Defence & Security, är ett bolag 
inom EADS-koncernen som utvecklar försvars- och säker-
hetslösningar för luft, land och marina miljöer. Som system-
inte gra tör designar Cassidian system med både bemannade 
och obemannade flygfarkoster. Cassidian är Europas klart 
led ande aktör inom UAS (Unmanned Aerial Systems)-området.

Bolaget utgör koncernens näst största division med cirka 
28 000 anställda och en omsättning på 5,9 miljarder euro 
(cirka 53 miljarder kronor) för 2010. Huvud kontoren finns 
i Unterschleis sheim, Tyskland och Elancourt, Frankrike och 
därutöver finns flera kontor i Europa, USA, Indien, Mexiko 
och Mellanöstern.

Bakgrund till samarBEtEt
Cassidian tillverkar idag flera egna obemannade flygfar koster, 
främst av flygplanstyp, så kallade Fixed Wing. Bolagets mål-

sättning är dock att komplettera sitt produktutbud med en 
VTOL UAV som skall kunna bära ganska stora nyttolaster. 

Eftersom CybAero har mångårig erfarenhet av att utveckla 
autonoma VTOL UAV:er har Cassidian vänt sig till CybAero 
för att dra fördel av dessa erfarenheter. Tillsammans avser 
företag en utveckla den nya helikoptern, som går under projekt-
namnet ALCA. 

målsÄttning mEd samarBEtEt
Målsättningen med projektet är att utveckla en helt ny obe man-
nad helikopter i förhållande till APID 60. Helikoptern ALCA är 
tänkt att ha en startvikt på cirka 300 kg (APID 60 har en start-
vikt på maximalt cirka 160 kg). 

ALCA skall därmed kunna bära större nyttolaster, som till 
exempel mer bränsle för längre flygningar och mer avancerade 
sensor system. 

gEnomFÖrandE av utvEcklingsProjEktEt alca
Projektet inleddes i november 2010 med demonstrations flyg-
ning ar och tester av CybAeros nuvarande modell, APID 60. 
Själva utvecklingsarbetet av ALCA är uppdelat i ett antal 
konstruk tionsblock, som tidsmässigt följer på varandra. Varje 
konstruktionsblock utförs som en separat beställning. Viktigt 
att betona är att varje beställning av ett nytt konstruktionsblock 
är villkorad av att föregående konstruktionsblock är godkänt av 
Cassidian.

Det första konstruktionsblocket beställdes under våren 2011, 
vilket har genomförts och godkänts av Cassidian. Under Paris 
Air Show i juni 2011 ställdes en modell av ALCA ut till sammans 
med CybAero, vilken väckte stor uppmärksamhet på mässan. 

FÖrvÄntad utvEckling
Inför beställningen av det andra konstruktionsblocket, vilket 
ordermässigt förväntas bli en betydligt större beställning, har 
Cassidian meddelat att de helst ser medverkan av en pilot-
kund i utvecklingsarbetet av ALCA. Cassidians säljare har 
utbildats på ALCA och intresset rapporteras vara mycket stort. 
Något nytt datum för när beställning av utvecklingsblock 2 
kan komma har dock ännu inte lämnats. Nya demonstrations-
flygningar för Cassidian är inplanerade till början av 2012.
Den kommersiella fasen med volymbeställningar på färdiga 
obemannade helikoptrar förväntas kunna inledas tidigast 
under år 2013. 

Det är ännu för tidigt att göra specificerade antaganden om 
vilka ordervolymer som projektet med EADS kan leda till i 
förlängningen. Klart är dock att EADS är en av de största och 
absolut viktigaste leverantörerna till särskilt de europeiska 
försvarsmakterna, och att VTOL UAV:er allmänt spås ha fram-
tiden för sig. Om projektet med ALCA blir en framgång kan 
det därför i förlängningen innebära betydande ordervolymer 
för CybAero. 

Airbus – civila och militära flygplan; 30 miljarder euro (66 %)
Cassidian – försvar och säkerhet; 5,9 miljarder euro (13 %) 
Astrium – satelliter; 5 miljarder euro (11 %)
Eurocopter – helikoptrar; 4,8 miljarder euro (10 %)

66%

13%

11%

10%
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APID 60 utför en testflygning med sökning efter simulerat oljespill inom EU-projektet Arctic UAS, i Vardø på norska ostkusten. 

Nu lyfter marknaden för 
 obemannade helikoptrar

Niklas Nyroth, försäljningschef.

Niklas Nyroth tillträdde som ny försäljningschef på CybAero i 
juli 2011. Han kommer närmast från en befattning som region-
chef hos konkurrenten Schiebel. Hans första uppdrag som 
försäljningschef för CybAero har varit att utveckla CybAeros 
agentnätverk, vilket växt till cirka 30 länder under hösten 2011. 

– Vårt mål är att få ut demohelikoptrar på fler kontinenter via 
dessa agenter. Därför erbjuder vi dem ett paket, bestående av 
en demohelikopter samt långa teckningsoptioner i CybAero så 
att de även kan bli delägare, berättar Niklas Nyroth. 

genombrott inom marina applikationer
Marknaden för obemannade helikoptrar är fortfarande en 
nischmarknad. De senaste fem åren har några hundratal så 
kallade UAV VTOL sålts globalt. Nu menar branschbedömare 
att marknad en står inför ett genombrott.

– Just nu tas nästa generations fartyg fram, som alla är för-
beredda för den här typen av farkoster, säger Niklas Nyroth.

Han hänvisar till upp gifter från AMI International, ett ameri-
kanskt analys företag specialiserat på marknadsdata för fartyg 
för militära och civila ändamål, till exempel kustbevaknings fartyg. 
Enligt AMI International finns ett globalt behov av ungefär 5 000 
stycken nya fartyg till 
år 2020. 

– Av dessa är fler 
än 2 000 så kallade 
OPV (Offshore 
Patrol Vessel). Säg 
att en fjärdedel av 
dessa får ett UAV-
system, och att 
behovet per fartyg är två till åtta helikoptrar, så sväller talen 
snabbt (totalt mellan 1 000 och 4 000 helikoptrar). 

Försäljningspotential: 500 helikoptrar
VTOL UAV på fartyg kan till exempel användas för spaning 
mot pirater (till exempel i Adenbukten utanför Somalia). 
CybAeros helikopter APID 60 är väl anpassad för fartyg, 
därför öppnar sig en mycket stor marknad för CybAero. 

– Sett fem år och framåt finns 60 procent av vår marknad på 
den marina sidan, säger Niklas Nyroth. För APID 60 bedömer 
jag att den totala försäljningspotentialen till den marina mark-
naden uppgår till minimum 500 stycken farkoster. Jag är därför 
övertygad om att vi kommer att få se helt andra försäljnings-
siffror i CybAero inom en relativt snar framtid. 

stor eftermarknad
Säkerhetskraven på heli-
koptrar är höga; de behöver 
servas och byta slitdelar 
med täta intervall. Därtill 
kommer utgifter för större 
system uppgraderingar och 
utbildning. Enligt Niklas 
Nyroth är intäkter från efter-
marknaden en viktig del av 
den totala affären. 

– De här systemen har en 
upp skattad livslängd på cirka 
15 år. Som tumregel räknar man med att eftermarknad en under 
system ets livslängd är värd cirka tre gånger så mycket som det 
ursprungliga order värdet. Så ju fler helikoptrar CybAero lyckas 
sälja och som används, desto större löpande efter marknads-
försäljning får vi. 

lång lista på “prospects”
Under hösten har en “kortlista” över konkreta projekt som 
CybAero känner till och där CybAeros helikopter APID 60 
bedöms kunna passa kundens specifikationer upprättats. Det 

rör sig om ett 50-tal konkreta projekt med ett 
samlat order värde på cirka tre miljarder kronor. 

– Alla dessa projekt kommer inte att bli verk-
lighet. Men även med realistiska sannolikhet-
er avseende hur väl APID 60 passar kundens 
behov och hur stor sannolikhet det är att det 
faktiskt skall bli en affär, så landar en total försälj-
ningssiffra för CybAero till dessa projekt på cirka 
300 miljoner kronor, säger Niklas Nyroth. 

konkurrensfördelar hos aPid 60 
På marknaden finns fler företag som tillverkar obemannade 
helikoptrar. APID 60 står sig dock enligt Niklas Nyroth väl som 
produkt jämfört med konkurrenterna. 

– APID 60 kan närmast jämföras med en Volvo V70. Den 
kommer att sälja i betydligt fler exemplar än vissa av våra 
konkurrenter, som snarare byggt en Ferrari. 

– Våra driftskostnader ligger klart lägst på 200 euro per 
driftstimme, cirka hälften av våra konkurrenter. APID 60 är 
dessutom överlägset enklast att serva. APID 60 kommer att 
bli en volymprodukt, som ändå kommer att kunna säljas med 
väldigt bra bruttomarginaler för CybAero.

Intervju med Niklas Nyroth, försäljningschef på CybAero

För APID 60 uppgår för-
sälj nings potentialen till den 

 marina marknaden till mini-
mum 500 stycken farkoster
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mikael hult 
Styrelseordförande sedan 2010, styrelseledamot sedan 2004
Mikael Hult (f 1955) har varit engagerad som vd i CybAero 
under perioden 1 juli 2004 – 1 maj 2010. Hult är idag senior 
projktledare vid statliga Innovationsbron AB, vars verksamhet 
syftar till att öka kommers ialiseringen av svensk forskning och 
innovation. Mikael Hult äger privat och via bolag 3 608 030 
aktier i CybAero.

claes drougge
Styrelseledamot sedan 2009
Claes Drougge (f 1960) är ledamot sedan 2009. Han har i 
mer än 20 år varit verksam som entreprenör och ägare av ett 
flertal high tech-bolag. Han är idag vd i bland annat Tapiren 
Survey System AB och Ocean Modules AB, båda bolagen 
verksamma inom området undervattensteknik. Claes Drougge 
äger inga aktier i CybAero.

Fredrik hillelson
Styrelseledamot sedan 2008 
Fredrik Hillelson (f 1941) har varit engagerad i CybAero sedan 
hösten 2007. Hillelson har en lång militär karriär bakom sig 
vilket bland annat innefattar chef för KA 1 (numera Amf 1) samt 
försvars attaché och chef för svenska militära delegationen 
vid NATOs hög kvarter och VEUs försvarskommitté i Bryssel. 
Fredrik Hillelson äger 123 407 aktier i CybAero.

mats Westin
Styrelseledamot sedan 2010
Mats Westin (f 1952) är ledamot sedan 2010. Westin har varit 
divisions chef för marinens 11: e helikopterdivision och chef för 
Helikopterflottiljen. Mats Westin äger 75 000 aktier i CybAero.

leif Erlandsson
Styrelseledamot sedan 2010, vd sedan 2010
Leif Erlandsson (f 1958) tillträdde som vd för CybAero i maj 
2010 och hade dessförinnan under cirka två år bistått före-
taget med stöd inom främst marknadsavdelningen. Erlandsson 
har byggde upp teknikföretag et Innovativ Vision från 1998 till 
2008 som vd och delägare och ökade omsättningen från 15 
till 150 miljoner kronor med god lönsamhet. Leif Erlandsson 
äger 1 050 266 aktier i CybAero.

göran larsbrink 
Styrelseledamot sedan 2011
Göran Larsbrink (f 1952) är före detta officer med konter-
amirals grad och erfarenhet från ledande positioner inom 
Försvarsmakt en, Försvarets Materielverk (FMV) och Reger ings-
kansliet. Göran Larsbrink äger inga aktier i CybAero.

anna Öhrwall rönnbäck
Adjungerad styrelseledamot sedan 2010
Anna Öhrwall Rönnbäck (f 1969) är adjungerad styrelseleda-
mot sedan 2010. Hon disputerade 2002 i Industriell ekonomi 
vid Linköpings universitet. Forskningsområden är samverkan i 
produktutveckling och teknikbaserad affärsutveckling, speci-
ellt för små och medelstora företag. Anna Öhrwall Rönnbäck 
äger inga aktier i CybAero.
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Fredrik Hillelson

Resultaträkning i sammandrag 1 januari – 30 juni 1 januari – 31 december
M O D E R B O L A G E T M O D E R B O L A G E T K O N C E R N E N

Belopp i mkr 2011 2010 2010 2009 2008 2008
rörelsens intäkter
Nettoomsättning 7,1 1,8 18,0 3,6 0,4 0,4
Förändring av varor under  
tillverkning och färdiga varor 0,5 - -1,2 - - -
Aktiverat arbete för egen räkning 2,7 3,5 7,9 7,8 7,7 7,7
Övriga rörelseintäkter 0,1 0,1 1,7 1,1 1,1

summa rörelsens intäkter 10,3 5,3 24,8 13,1 9,2 9,2

rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1,3 -0,8 -1,8 -3,0 0,9 0,9
Övriga externa kostnader -4,3 -3,7 -7,2 -10,5 -6,7 -8,2
Personalkostnader -3,8 -3,6 -8,6 -7,5 -9,2 -9,2
Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -3,6 -2,7 -6,4 -4,6 -2,6 -2,6

summa rörelsens kostnader -13,1 -10,9 -24,0 -25,7 -17,6 -19,1

rörelseresultat (EBit) -2,9 -5,6 0,8 -12,6 -8,3 -9,8

Finansiella poster -0,6 -0,3 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7

Periodens resultat -3,5 -5,8 0,2 -13,2 -9,1 -10,5

Balansräkning i sammandrag 1 januari – 30 juni 31 december
M O D E R B O L A G E T M O D E R B O L A G E T K O N C E R N E N

Tillgångar (belopp i mkr) 2011 2010 2010 2009 2008 2008

anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för  
utvecklingsarbeten och liknande 23,5 22,9 24,4 20,7 14,6 16,8
Inventarier, verktyg och installationer 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Andelar i koncernföretag - - - - 0,6 -

summa anläggningstillgångar 23,8 23,2 24,7 21,0 14,9 17,2

omsättningstillgångar
Varulager mm 2,7 2,6 1,0 2,4 4,9 4,9
Kortfristiga fordringar 3,7 2,3 6,3 3,8 9,2 4,2
Likvida medel 7,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4

summa omsättningstillgångar 13,4 5,0 7,5 6,4 14,5 9,5

summa tillgångar 37,2 28,2 32,2 27,4 29,4 26,7

Eget kapital och skulder (belopp i mkr)
Eget kapital
Eget kapital 25,8 10,4 18,9 16,1 19,3 16,5

summa eget kapital 25,8 10,4 18,9 16,1 19,3 16,5

skulder
Långfristiga skulder 3,5 9,9 8,4 6,2 3,5 3,5
Kortfristiga skulder 7,9 7,9 4,9 5,1 6,6 6,6

summa skulder 11,4 17,8 13,3 11,4 10,1 10,2

summa eget kapital och skulder 37,2 28,2 32,2 27,4 29,4 26,7

Finansiella data i korthet
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www.cybaero.se


