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Bästa aktieägare!
Som vi informerade om i juni fick vi vår första kompletta order för spårningsutrustning.
Kunden med varumärket Hälsingestintan tecknade då order för 5 vågstationer med
datautrustning får gårdar. Dessutom utrustning för mobilt slakteri och en helt
nyutvecklad styckerilinje för Kjulastyckeriet. Hälsingestintan säljer sina köttprodukter
på 500 ICA butiker och 150 COOP butiker.
Under sommaren och hösten gjordes specifikationsarbetet för tillverkningen klar och
slutleverans sker i v.8.
Med denna order har vi en oslagbar referensanläggning för potentiella kunder, inte bara
i Norden utan i hela Europa.
Vi har dessutom ett samarbete med Hälsingestintan när vi nu går ut i Europa.
På stämman i maj i fjol var planen att nå break-even för TT i slutet av 2016 och med en
möjlig börsintroduktion sent 2017. Vi informerade då också om att göra en nyemission i
början på 2015 på storleksordningen 8-10 MSEK.
Styrelsens bedömning är nu att vi behöver mindre pengar och att break-even kan
komma något tidigare med möjligheten till en tidigare börsintroduktion än tidigare
indikerats.
Med en komplett referensanläggning på plats och med samarbete med både
Hälsingestintan och det norska företaget Trace Tracker A/S, i sin tur ägare till Enlight
A/S som levererar våra IT-tjänster, på den Europeiska marknaden är vi gott rustade.
Styrelsen har därför godkänt anställningen av ytterligare en kvalificerad och erfaren
person som Försäljningschef Norden, Thomas Nybladh.
Thomas har mångårig erfarenhet från köttnäringen och detaljhandeln och började sitt
arbete den 1 feb i år.
Stephan Pakh, VD, tar huvudansvaret för Europamarknaden förutom Norden och får en
deltidsperson som sköter kontoret.
I tillägg till detta arbetar Henrik Johansson vidare med inte minst centrala kontakter
inom lantbruksnäringen både i Sverige och utomlands.
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Avsikten från styrelsens sida är att starta arbetet med att utveckla en grisapplikation,
där Henrik kommer att aktivt bidra.
Vi andas tillförsikt och framtidstro från styrelsens sida. Detta underbyggs av det faktum
att en grupp ICA-företagare har gått in och köpt en mindre direktemission.
Grupperingen har också för avsikt att delta i den kommande nyemissionen.
För styrelsen i TracTechnology AB
Börje Fors
Styrelseordförande
För ytterligare information, kontakta:
Börje Fors, Valberedningens ordf, TracTechnology AB
+46(0)70 828 25 99
e-post: b.fors@telia.com
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Om TracTechnology AB (publ): TracTechnology AB erbjuder genom MeatTrac en
komplett systemlösning som möjliggör spårning och autentisering av
livsmedelsprodukter i hela kedjan från ”Gård till Gaffel”. MeatTrac är patentskyddat i EU,
USA samt Ryssland. TracTechnology AB utvecklar och marknadsför även
innovativa
lösningar inom ursprungsmärkning och spårbarhet med hjälp av RFID-teknik.
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