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Årsstämma 2013 
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Väsentliga händelser 

•  Försäljning av TracTechnology Solutions AB 
 

•  Avnotering från Aktietorget 

•  Utbredda köttskandaler uppdagats 

•  Påbörjat projekt för elektronisk spårbarhet på  

    den svenska marknaden 
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TracTechnology koncernen 

•  TracTechnology AB (publ.) 
-  moderbolag 

 

•  TracTecnology Inc. 
-  försäljningsbolag av spårbarhetslicenser på den amerikanska marknaden 

-  Moderbolagets röst- och kapitalandel är 95 % 

•  TracTechnology Development AB 
-  utvecklingsbolag för övriga bolag i gruppen. För närvarande ingen aktiv verksamhet. 

-  Moderbolagets röst- och kapitalandel är 100 % 
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Finansiell översikt 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mkr om ej annat anges 2012 2011 2010 2009 
Omsättning 0,1 0,0 11,4 15,6 

Rörelseresultat -9,6 -12,4 -13,5 -17,6 

Årets resultat -8,3 -13,3 -13,7 -18,2 

Kassaflöde (från löpande verksamheten) -8,0 -10,6 -12,3 -14,0 

Balansomslutning 7,8 8,7 19,9 17,6 

Eget kapital 5,8 7,4 16,2 11,3 

Medelantal anställda 2 2 11 16 

Resultat per aktie, kronor -0,20 -0,35 -0,38 -0,68 

Utdelning per aktie, kronor 0,00** 0,00 0,00 0,00 

** Styrelsens förslag      

År 2011 och 2012 är hänsyn tagen till försäljningen av dotterbolag.  2008 t om 2010 finns sålt dotterbolag med. 
!
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Finansiell översikt 

•  Under 2012 beslutades om fyra riktade emissioner om totalt 6,7 Mkr. 
Emissionerna tecknades av privata investerare. 

•  I december 2012 avnoterades TracTechnologys aktie från handel på 
Aktietorget. Beslutet fattades med stöd av mer än 60 % av rösterna. 
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Försäljning av  
TracTechnology Solutions AB 

•  Verksamheten var förlustbringande och ej kompletterande, varigenom beslut om 
avyttring togs i januari 2012 

•  Produkterna MeatTrac Breeder och E-Seal ägs fortsatt av TT AB 

•  TTS hade vid avyttringen 8 anställda, betydligt minskad kostnadsmassa 

•  Köpeskillingen utgörs av flera komponenter, däribland en earn-out över två år 
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Marknadsutveckling  
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Köttskandaler under 2012/2013 

•  Sverige 2012: uppemot 100 ton fläskfilé färgas och säljs fem gånger dyrare som 
oxfilé 

•  Europa 2012/2013: Hästkött upptäckt i färdigrätter som innehåller kött märkt 
nötkött, i vissa fall med så mycket som 100% hästkött 

•  Världen 2013: Nya rapporter om upptäckter av falska innehållsförteckning 
rapporteras kontinuerligt, bland annat har rapporterats om upptäckter av hund- 
och råttkött 
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Ökning av kontaminerat & “falskt” kött  
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Globalt fokus på ursprungsmärkning 

•  Livsmedelsbranschen i förtroendekris till följd av flertalet skandaler 

•  Livsmedelsbranschen relativt trögrörlig och införandet av ny teknik och nya 
metoder tar ofta längre tid än beräknat 

•  Sedan skandalerna uppdagades har Trac fokuserat resurser på kontakter med 
beslutfattare inom livsmedelsbranschen och politiker samt media. 
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Projekt 

•  Införa elektronisk spårbarhet genom hela kedjan i samarbete med utvalda 
lantbrukare, slakteri, charkuteri och butiker 

•  Identifiera nyttan för samtliga led – en förutsättning för att få med sig 
producenter 

•  Under de senaste månaderna har Trac varit i kontakt med potentiella 
projektdeltagare och andra berörda parter 

•  Arbete pågår med att utforma en projektplan för det fortsatta arbetet 
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Utsikter 2013 

•  Intresse och krav på korrekt information om vad man äter rekordhögt 

•  Livsmedelsbranschen måste återfå konsumenters förtroende 

•  Stickprover och DNA-tester ej någon långsiktig lösning på problemet 

•  Elektronisk spårbarhet används i många andra branscher där säkerhet är av 
stor vikt, exempelvis läkemedelsbranschen 

•  Genom referenscase i pilotprojektet kan Trac befästa en position som 
standarden för säker ursprungsmärkning av kött 
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Tack för ordet! 

 
 


