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TagMaster
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TagMaster
partner

TagMaster i världen
TagMaster är den världsledande leverantören av avancerade RFID-lösningar och grundades 1994.
TagMasters RFID-lösningar erbjuder robust och tillförlitlig identifiering på långa avstånd och i höga
hastigheter upp till 400 km/t. TagMasters produkter är byggda för tuffa miljöer, vilket gör dem särskilt
lämpliga att användas i de krävande tillämpningar där de ofta återfinns.
TagMaster RFID lösningar fungerar!
TagMaster har ett globalt partner-nätverk och produkterna finns installerade i mer än 50 länder.

Alstom lade i början av 2013 en betydande order till TagMaster
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2012 i sammandrag


Ett år av konsolidering efter stora förluster och utflöde av kapital under 2011



Stora kostnader för konsulter under första halvåret med avsikt att finna
kostnadsbesparingar



Ny ordförande och ny styrelse utsedd på årsstämman i juni med bakgrund i
marknadsföring och teknik inom TagMasters kärnverksamhet



Rekrytering av kvalificerad sälj- och marknadsinriktad verkställande direktör



Flytt till effektivare lokaler i Kista



Försäljning av förlustverksamhet i Malaysia



Ökad försäljning genom fokusering på affärerna under andra halvåret



Framgångsrikt deltagande på InnoTrans utställning i Berlin



Affären med Trafikverket i Sverige etablerad



Det nya UHF-programmet börjar ta marknad



Viktig order erhållen i första kvartalet 2013 från Alstom i Frankrike
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TagMaster 2008-2012 i sammandrag
Resultaträkning
Resultat (SEK 000)
TagMaster AB (publ.)
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
SUMMA INTÄKTER
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Jämförelsestörande kostnader
RÖRELSERESULTAT FÖRE
AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar och nedskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER
AVSKRIVNINGAR
Finansnetto
ÅRETS RESULTAT

2012

2011

2010

2009

2008

39616
0
64
39681

34190
1011
436
35636

48515
1197
0
49712

42373
386
0
42759

53256
0
2169
55425

-16881
-12050
-10317
-185
-94

-17291
-10615
-15585
-402
-1269

-21825
-8495
-14905
-2007
0

-18350
-12242
-20804
-278
0

-20420
-15429
-20893
0
0

154
-1283

-9524
-1768

2479
-1092

-8912
-699

-1318
-438

-1130
-4336
-5466

-11292
-1973
-13265

1386
-185
1201

-9611
-196
-9807

-1756
-675
-2431
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Nyckeltal
Rörelsemarginal %
Vinstmarginal %
Soliditet
Avkastning på eget kapital %
Avkastning på totalt kapital %
Resultat per aktie efter skatt, SEK
Medelantal anställda
Genomsnittligt antal aktier, tusental
Antal aktier vid periodens slut, tusental

2012

2011

2010

2009

2008

-2,8
-13,8
25,7
-133,6
-34,4
-0,05
12
102695
107732

-33,0
-40,6
30,2
-201,2
-56,7
-0,16
18
80570
95360

2,9
2,5
44,2
13,5
6,1
0,02
17
58144
58506

-22,7
-23,1
34,8
-85,2
-41,4
-0,21
19
47506
47506

-3,3
-4,6
64,5
-23,6
-7,5
-0,06
21
38850
46506
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Försäljning per produktsegment 2008-2012

Identifiering av objekt som rör sig är en växande marknad. TagMaster är närvarande för att ta sin
andel.
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Ordförandes inledning
och lån från moderbolaget, lån som givits för
att täcka förluster sedan bolaget förvärvades i
maj 2011.
Att åter fokusera på affärer och kunder har lett
till att vi ökat försäljningen med 16% jämfört
med 2011 och att vi uppnått positivt EBITDA
för året jämfört med förluster på nära 10
MSEK 2011. Årets resultat har landat på ca 5
MSEK i förluster främst på grund av
nedskrivning av aktier och lån till det
malaysiska bolaget.
2012 har varit ett turbulent år för TagMaster.
Det första halvåret karaktäriserades av en ny
temporär ledning med konsulter för att söka
besparingar. Detta ledde olyckligtvis till
mindre fokus på affärerna och det var
naturligtvis tufft för företagets personal.

Våra båda huvudaffärer i den överenskomna
strategin har visat tillväxt och intresset för våra
produkter har ökat inom båda dessa områden.
Vi ser mycket aktivitet, särskilt inom området
Transportation, när vi blickar framåt.
Ny verkställande direktör har varit på plats
sedan 1 oktober och därmed gjort sitt första
kvartal under 2012 och satt spår genom
ytterligare ökat fokus på våra kunder och på
hur vi skall få affärerna att växa genom att dra
nytta av TagMasters styrkor.

En ny styrelse utsågs på årsstämman i juni.
Detta har medfört förändrat fokus. Huvudfokus
blev kassaflöde och att öka försäljningen. Det
var nödvändigt att fokusera på affärerna och
därmed också på våra kunder. Vi måste
bestämma en strategi för verksamheten framåt.
Vi behövde också inleda processen för att hitta
en kvalificerad sälj- och marknads-inriktad VD
för TagMaster. Samtidigt hade vi en nyligen
förvärvad förlustverksamhet i Malaysia med
mycket ringa försäljning att ta hand om. Efter
några månader kom vi till slutsatsen att vi
måste göra oss av med det malaysiska
företaget. Detta blev klart i november i och
med att vi sålde företaget till en malaysisk
köpare som redan var inne i RFID-området i
Malaysia. Vi måste därvid skriva av goodwill

Vi går nu in i 2013 med en kostnadseffektiv
organisation och med fokus på våra affärer.
Kassaflödet är fortsatt viktigt och kommer att
så förbli under hela året. Våra förväntningar
för 2013 är både ökad försäljning och bättre
resultat.

Rolf Norberg
Ordförande

8

Verkställande direktören om TagMaster
Inom Parking/Access området behöver vi arbeta
närmare våra kunder så att vi snabbare kan förstå de
behov som i sin tur finns hos deras kunder, vi
behöver bygga distributionskanaler som kan addera
värde inom de segment vi arbetar med och vi
behöver känna av de förändringar som hela tiden
sker i marknaden.
Inom Transportation behöver vi också arbeta ännu
tätare med befintliga kunder för att kunna
expandera vår affär med dessa. Vår expertkunskap
inom ett antal applikationsområden är eftertraktad
och detta ska vi utnyttja för att bygga starkare
affärsrelationer och därmed göra våra lösningar
ännu mer affärskritiska hos kunderna. Med denna
modell kan vi sedan närma oss ytterligare aktörer
inom Transportationområdet och utöka vår redan
idag namnkunniga kundbas.

Efter ett antal månader som ny VD på Tagmaster
tycker jag mig fått en ganska klar bild över de
möjligheter, men också de utmaningar, som vi står
inför under de närmaste åren.
Mina första intryck är kopplat till den kompetens
och djupa engagemang som finns hos TagMasters
medarbetare både rörande den tekniskt djupa
kompetensen inom RFID området och rörande den
applikationskompetensen som finns inom hela
företaget. Jag har även fått en bra bild av företagets
varumärke som fortfarande är starkt på många
marknader trots den brist på fokus som rått under
många år.

Teknikmässigt måste vi förstärka vårt
produkterbjudande, framförallt inom UHF området
som tar en större del av marknaden och för att
därmed kunna hjälpa våra kunder med ett
värdeerbjudande även inom volymapplikationer.
Innovation har alltid varit en framgångsfaktor för
Tagmaster, men på grund av de senaste årens
förluster har bolaget inte kunnat investera
tillräckligt inom produktutveckling. För att
ytterligare stärka vår världsledande position
fortsätter vi att investera i innovationer: rätt
produkter på marknaden vid rätt tidpunkt.

Vår strategi ligger fast för den närmsta framtiden
och i denna strategi handlar det om att fokusera på
våra kunder, fokusera på de affärsområden och
segment (Parking/Access & Transportation) där vi
har ett starkt erbjudande och fokusera på de
geografiska marknaderna där vi redan har en
närvaro och därför snabbast kan nå lönsam tillväxt.

För att klara våra tillväxtambitioner så behöver vi
även bli bättre inom vår supply-chain funktion för
att snabbare och med större precision förse våra
partners över hela världen med både befintliga och
nya produkter.

TagMaster har efter många år av spretig styrning
och ledning, som i sin tur lett till brist på lönsamhet
och negativ tillväxt, under 2012 kunnat vända
denna trend med en liten tillväxt och ett svagt
positivt EBITDA resultat.

Vi måste hjälpa våra kunder att sälja mer till sina
kunder.
Med utgångspunkt i en tydligt fokuserad strategi
och en påbörjad förändring är jag optimistisk. Vi
har alla förutsättningar att nå en lönsam tillväxt
under 2013

Detta är inget som vi kan slå oss till ro med utan vi
är bara i början på en lång resa som ska omvandla
TagMaster från ett startup företag till ett lönsamt
tillväxtföretag.

Året som gått har inneburit många utmaningar och
jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetarna som
bidragit med utmärkta insatser under 2012
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Vår vision, mission och position
Vision
TagMaster skall vara den mest uppskattade leverantören globalt av tillförlitliga
identifieringslösningar för användning på väg, på räls, till havs och i luften
Mission
TagMaster skall leverera robusta, tillförlitliga och lättinstallerade och
lättanvända identifieringslösningar för krävande miljöer
Position
Identification you can trust – Identifieringsteknik att lita på

TagMasters lösning har funnits installerad i Londons tunnelbana sedan 2005

Identification you can trust
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Kunder och affärsområden
TagMaster har etablerat kundrelationer över
hela världen. Med mer än 150 partners i mer än
50 länder blir det mycket aktivitet med
TagMasters produkter och lösningar dygnet
runt. Antalet användare och tillämpningar
växer främst genom att TagMasters lösningar
är mycket tillförlitliga i krävande miljöer och
också erbjuder lättinstallerade lösningar med
mycket låga underhållskostnader.

Det amerikanska TagMaster-företaget är
fokuserat på parkering och access-lösningar
med en liten Transportation del. Det kinesiska
TagMaster-företaget har en mer komplett
portfölj med TagMaster-lösningar för både
Access/Parking och Transportation. Det finns
också en fortsatt affärsrelation med
SensMaster (tidigare TagMaster S/B) I
Malaysia, där SensMaster från slutet av 2012
säljer TagMasters produkter i South East
Asia/Asia Pacific mot en viss kommission.

Parkeringsgarage, prioritering av
kollektivtrafik och betalvägar är exempel på
områden där TagMasters lösningar har visat
sin styrka. Ett annnat viktigt område är
spårbunden pendeltågs- och tunnelbanetrafik
liksom nationell järnvägstrafik för att mäta
position och för att hålla reda på den rullande
materielen.

Det finns en plan att utvidga nätverket för
försäljning för Parking/Access genom att
etablera fler traditionella distributörsföretag på
de större marknaderna, speciellt de större
länderna i Europa. Avsikten är att nå en större
del av integratörerna utan att öka antalet
direktkunder till TagMaster i Sverige. Detta
kan öka den lokala närvaron och göra
TagMasters lösningar tillgängliga för fler
integratörer inom parkering och
säkerhet/accesskontroll.

Access/Parking
TagMasters försäljningsnätverk består idag av
ett fåtal stora återförsäljare, ett fåtal
traditionella distributörer och en stor mängd
integratörer inom säkerhet och accesskontroll
liksom inom parkering. Dessa affärer
karaktäriseras av många små beställningar
avsedda för enskilda projekt. Detta gäller
speciellt för de många integratörerna. De stora
återförsäljarna är främst TagMaster North
America Inc och TagMaster China, vilka är
oberoende företag med licens att använda
TagMaster-namnet i USA respektive Kina.

Transportation

Precis identifiering och positionering av tåg
och enskilda vagnar
Försäljningen inom Transportation är starkt
projektbunden. Varje affär är stor och
komplicerad. Den är komplex såtillvida att det
krävs mer kunskapsutbyte mellan TagMaster
och kunden vilket är nödvändigt för att bäst
kunna utnyttja fördelarna med TagMasters

Snabb automatiserad genomfart på betalvägar
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teknologi. Här måste TagMasters tekniker i
Sverige komma i direkt kontakt med kundens
ingenjörer och försäljningen medför i flera fall
också ett visst tekniskt anpassnings- eller
utvecklingsarbete till en viss lösning, som
kunden efterfrågar, för TagMaster. Det kan
röra sig om allt från små justeringar till större
utvecklingsarbeten som betalas av kunden.
Bombardier, en ledande global aktör inom
spårbunden materiel och signalering har under
många år varit en återkommande kund för
TagMaster. En annan ledande järnvägsleverantör, Alstom i Frankrike, har nyligen lagt
sin första stora order hos TagMaster. SST, en
leverantör av system för kvalitetsövervakning
av fordon, (ägd av Voest-Alpine Group)
använder sig av TagMasters lösningar
regelbundet sedan många år. Under 2012 har
Thales, ett större företag inom tågsignalering
tagit till sig TagMasters lösningar. Under året
har också Trafikverket i Sverige börjat rulla ut
sin lösning, bestående av TagMaster produkter,
rörande system för styrning och kontroll av
den rullande järnvägsmaterielen i Sverige. Det
är mycket intressant eftersom projektet följs av
många europeiska järnvägsorganisationer med
ansvar för järnvägar över hela Europa.

Att hålla reda på transporter på väg…
.

Logistik
TagMaster har för närvarande ganska lite
affärer inom området logistik, men potentialen
är stor för framtiden. Identifiering, spårbarhet
och effektiv hantering av alla slag av rörliga
objekt som lastbilar, containrar, gruvfordon
och mycket mer har liknande krav på robusta
och tillförlitliga produkter som de som
tillhandahålls av TagMaster.

…och på containrar till havs utgör möjligheter
för TagMaster i framtiden

12

TagMasters Marknad
Identifieringsmarknaden växer kraftigt vilket
kan ses i diagrammet på nästa sida. Marknaden
är uppdelad på många användningsområden
med flera olika teknologier. TagMasters
produkter och lösningar återfinns på den övre
delen av marknaden, där kraven är mycket
högt ställda och därmed också priset per enhet
är betydligt högre än på det man kallar
massmarknad för RFID. Massmarknaden
består bl a av märkning av mindre objekt som
böcker och handelsvaror. En volymmarknad är
också passerkontroll i allmänhet för dörrar och
grindar. En del av den marknaden har större
krav och den utgör den lägre änden av
TagMasters marknad. Här omfattas taggar och
läsare för parkering och som del i accesskontroll-system för parkering och andra
tillämpningar utomhus med större krav på t ex
längre läsavstånd.

Som framgår av cirkeldiagrammet på nästa
sida består den växande RFID-marknaden av
många olika tillämpningsområden. TagMaster
är aktivt inom ett fåtal av dessa, medan
mikrovågs- och UHF-tekniken används inom
flera och erbjuder fördelar inom än fler.
Om man betraktar de områden där TagMaster
är aktiva idag, passagerartransport och
parkering, består båda av flera delar där stora
volymer återfinns i den lägre änden med bl a
biljetter för passagerare. Det finns emellertid
också en övre ände inom passagerartransport
med fokus på signalering och tågstyrningssystem. I dessa tillämpningar har TagMasters
lösningar en given position och här finns också
gott om utrymme för tillväxt.
Logistik, som representerar den största
potentialen har många intressanta möjligheter
att erbjuda, vilka I många fall ännu inte
adresserats av TagMaster. Detta utgör ett
intressant nästa steg för företaget. Det är inget
homogent område utan ett stort antal mindre
och större tillämpningar, en del av dem
överlappar med järnvägstransporter men går
också in på väg- sjö- och flygtransporter.
Stapeldiagrammet överst på nästa sida visar en
växande RFID-marknad under den kommande
10-årsperioden.

Prioritering av kollektivtrafik är en växande
marknad för identifiering
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Konkurrenter


RFID-marknaden har många aktörer i hela
världen. Som framgår av figur i föregående
avsnitt finns det också många användningsområden för RFID och flera olika teknologier.
De största användningarna är biljetter,
varuskydd och passagekontroll. Detta är också
områden med hård konkurrens och priset är
viktigt, eller t o m viktigast. Speciellt är priset
på taggarna nere under en krona, men även
läsarna måste göras mycket kostnadseffektiva
till följd av de stora volymer som behövs inom
dessa områden. På varje buss eller tåg, i varje
butik och vid varje dörr.



Mekanisk påverkan – vibrationer och
stötar
Tillförlitlighet för att bevara
säkerheten under alla dessa
förhållanden

Även inom detta område finns konkurrenter
som är specialiserade på olika tillämpningar
som exempelvis transporter och tågsäkerhet,
parkering, övervakning och styrning av
allmänna kommunikationer, betalvägar osv.
Huvudkonkurrenter på den internationella
marknaden är små specialiserade företag
liksom också avdelningar eller mindre
dotterbolag i större företagsgrupper.
Konkurrenter återfinns i flera europeiska
länder liksom i USA och i Asien.

TagMaster är aktivt i ett annat område med
mycket krävande tillämpningar, där prestanda
är det som är avgörande.
Det viktiga är:
 Läsavstånd
 Läshastighet
 Robust utförande
 Klimattålighet – regn, snö, höga och
låga temperaturer
 Påverkan från elektriska och
magnetiska fält
 Smutsig omgivning

En annan form av konkurrens är andra
teknologier med samma syfte som RFID i
vissa tillämpningar. Här återfinns GPSpositionering och andra RF-system som
Bluetooth, och Wi-Fi. Det finns också andra
lösningar som ZigBee och NFC (Near Field
Communication).
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Potential, produkter och möjligheter
TagMaster har produkter, läsare och taggar, i
mikrovågsområdet (2,45 GHz) och i UHFområdet (860-930 MHz), vilket ökar i
popularitet. Båda teknologierna har sina
fördelar i olika tillämpningar, hastighet,
läsavstånd, störokänslighet, pris och
totalkostnad. TagMasters produkter är inom
båda områdena avsedda för tillämpningar med
höga krav på robusthet och avsedda att
användas i krävande miljöer. Produkterna tål
värme, kyla, snö, is, regn, vibrationer, smuts,
elektriska störningar och radiofrekvent
störning mm. TagMaster kan också tillföra
kunnande om användning av RFID. I företaget
finns djup kunskap om den teknologi som
används, men också erfarenhet från de många
olika tillämpningar där TagMasters produkter
redan används.

accesskontroll/säkerhet och parkering. Genom
att arbeta via lokala distributörer på viktiga
marknader skapas en kanal till många fler
integratörer inom accesskontroll och
parkeringslösningar. För många tillämpningar
inom det här marknadssegmentet har
mikrovågsteknologin fördelar. Den nya
pålitliga UHF-teknologin från TagMaster
förväntas också ta marknadsandelar under
kommande år. UHF-teknologin och UHFläsarna kan komma att användas med
TagMasters egna tillförlitliga taggar eller med
andra billigare alternativ. Det finns ett flertal
tillverkare av billiga taggar för UHF.
TagMasters pålitliga läsare kommer ändå att
göra skillnad.
Transportation-segmentet är fokuserat på
spårbunden trafik för pendel- och lokaltåg och
för nationell järnväg. Med TagMasters
erfarenheter och kunskaper och med referens
till de avancerade lösningar i vilka produkterna
har visat sin styrka finns goda möjligheter att
foga fler tåg- och signalsystemtillverkare till
kundlistan. Det är en uppgift med hög prioritet
under 2013 och kommande år.

TagMasters återförsäljare, integratörer och
distributörer som använder produkterna
fortsätter att använda dem om och om igen,
främst därför att teknologin verkligen fungerar.
Det betyder effektiv installation, det fungerar
första gången och det är varaktigt, vilket också
innebär låga underhållskostnader och inget
behov av att göra extra besök efter slutförd
installation. Det betyder också att det finns stor
potential i att utveckla distributörs-nätverket
för TagMasters produkter inom

Om man ser framåt finns det mycket mer att
göra inom området Transportation. TagMaster
har varit med i många olika projekt inom
allmänna kommunikationer och hantering av
bagagevagnar. Det är bara exempel och det
finns mycket fler möjligheter inom det
området. Vi skall visa öppenhet för nya
möjligheter och utveckla vår kompetens inom
nya områden, men även göra mer inom de
områden vi redan prövat framgångsrikt.
Sammantaget så är TagMaster en liten spelare
på en stor marknad med goda
tillväxtmöjligheter. Fortsatt framgång beror på
företagets förmåga att ta vara på möjligheterna.

Accesskontoll för taxibilar på flygplatser är en
typisk TagMaster-tillämpning
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Mål och strategi
En växande organisation är en frisk
organisation. Ett växande företag är också
intressant att arbeta för. Det skapar möjligheter
till personlig tillväxt och utveckling och det
attraherar bra och kompetenta människor.
TagMaster har inte varit en växande
organisation på många år. Det kan snarare
karaktäriseras som stagnerande eller med
negativ tillväxt. Vi skall ändra på det och det
finns ett antal självklara steg vi måste ta för att
uppnå den förändringen.

man kan sälja tillräcklig med rimlig marginal
och genom att hålla kostnaderna under
kontroll.
Tillväxt
Strategi och organisation bevisar sig själv
genom att visa tillväxt.
Ytterligare tillväxt
Ytterligare tillväxt och starkare tillväxt kan
uppnås med hjälp av förvärv. Förutsättning för
detta är att föregående steg uppnås och bevisar
sig i resultat. Det måste finnas tillräcklig
finansiell styrka för att ta de risker som alltid
är förenade med förvärv. Företagets styrka
skall också vara sådan att det förvärvade
företaget kan förbättras genom förvärvet eller
enklare uttryckt att 1+1 blir mer än 2.

Stark ledning
Det börjar med styrelse och högsta ledning. Vi
behöver en delad vision och inriktning på
företaget och det behövs en stark VD som
leder affärerna framåt dag för dag. Visionen
skall delas av alla, styrelsen, VD och anställda.
Och visionen behöver kommuniceras och
förstås även av ägarna för att de skall kunna ge
nödvändigt stöd för att utveckla företaget
vidare.

Mål
TagMaster skall uppvisa en årlig tillväxt om
minst 15% per år räknat som genomsnitt över
en femårsperiod. EBIT skall vara minst 10% i
genomsnitt över femårsperioden och
kassaflödet skall vara positivt.

En strategi
Med visionen som utgångspunkt behöver vi en
strategi. Vad skall företaget fokusera på? På
vilka kunder och på vilka tillämpningar skall vi
bygga våra affärer? Vilka produkter behöver vi
för att gå vidare med dessa kunder och
tillämpningar?

Strategi
TagMaster skall genom att utveckla
distributionen och genom att arbeta aktivt och
nära sina kunder växa inom segmentet
Access/Parking. TagMaster skall också genom
att upprätthålla goda relationer och ge aktivt
stöd till befintliga kunder inom segmentet
Transportation utveckla affärerna. Genom
aktivt sökande efter nya möjligheter inom
segmentet med andra potentiella kunder och
med referens till existerande tillämpningar
skall ytterligare kundrelationer etableras för att
skapa tillväxt och ökad stabilitet inom
segmentet.

Organisation och ekonomi på plats
Med vision och strategi på plats behöver vi
fastställa vem som är ansvarig för och gör vad?
Och det behövs finansiell stabilitet
Lönsamma affärer
Företaget skall i första hand själv kunna
finansiera sin organiska tillväxt med det egna
operationella kassaflödet. Detta är möjligt om
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TagMaster i världen
Systemet har fungerat utan problem I det kalla
norra Kanadensiska klimatet med
genomsnittligt -33oC under januari och med en
lägsta temperatur -57,2oC.

TagMaster RFID accesskontroll-lösning
installerad på Yellowknife Airport i Northwest
Territories, den mest trafikerad flygplatsen I
norra Kanada

Tongji University har en egen testjärnväg
utrustad med TagMaster RFID-lösningar

TagMaster North America Inc har installerat
en robust TagMaster-lösning på Yellowknife
Airport (YZF) avsedd att effektivisera access
för transport- och underhållsfordon. Systemet
är integrerat med ACTS-systemet och med
övriga access-funktioner.

TagMaster China är TagMaster’s distributör i
Kina med inriktning på bade Access/Parking
och Transportation. TagMaster China arbetar
mot ett stort antal lokala systemintegratörer
och regional distributörer over hela Kina med
local kinesisk dokumentation och support.

ACTS (Access Control Tracking System)
Essential från ArmID, är en integrerad
programvara som möjliggör för användaren att
lägga till fordon och att aktivera taggar,
avaktivera förlorade eller stulna taggar,
fjärröppna grindar, hantera scheman för
tillträde och generera rapporter, allt från en
web-baserad, lättanvänd web-applikation som
kan användas med en standard web-browser.

Förutom försäljning stöder TagMaster China
ett RFID-utvecklingslaboratorium vid Tongji
University i Shanghai. Universitetet använder
TagMasters kvalificerade RFID-utrustning i
utbildning av studenter inom järnvägs- och
masstransportsystem. Laboratoriet som ligger i
det nyetablerade JiaDing Campus, har sin egen
700 meter långa testjärnväg med lok, som bl a
används för att verifiera RFID-lösningar som
utvecklas vid universitetet. Tongji University
är ett av Kinas ledande universitet direct
underställt State Ministry of Education i Kina.

Yellowknife Airport ungefär 400 mil söder om
polcirkeln behövde ett tillförlitligt system för
kall väderlek TagMasters system möjliggör för
återkommande flygplatskunder att hämta och
lämna smidigt och automatiskt få tillträde utan
hantering av pappersbiljetter för betalning.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för TagMaster AB (publ.), organisationsnummer 5564874534 lämnar härmed följande årsredovisning för 2012.
Omkostnaderna uppgick under 2012 till 22,7 MSEK
(27,8). Utöver detta har nedskrivningar av aktier och
fordringar i det tidigare dotterbolaget TagMaster SB
gjorts med sammantaget 4,2 MSEK (1,6).

Verksamhet
TagMaster utvecklar, låter tillverkar samt marknadsför
och säljer produkter, läsare och taggar, i
mikrovågsområdet (2,45 GHz) och i UHF-området (860930 MHz), vilket ökar i popularitet. Båda teknologierna
har sina fördelar i olika tillämpningar, hastighet,
läsavstånd, störokänslighet, pris och totalkostnad.
TagMasters produkter är inom båda områdena avsedda
för tillämpningar med höga krav på robusthet och
avsedda att användas i krävande miljöer. Produkterna tål
värme, kyla, snö, is, regn, vibrationer, smuts, elektriska
störningar och radiofrekvent störning mm. TagMaster
kan också tillföra kunnande om användning av RFID. I
företaget finns djup kunskap om den teknologi som
används, men också erfarenhet från de många olika
tillämpningar där TagMasters produkter redan används.

Resultatet för 2012 på -5,5 MSEK (-13,3) gör att
soliditeten i bolaget vid årets slut var 25,7 % (30,2).
Likviditet
Den 31 december 2012 förfogade koncernen över 3,8
MSEK (4,7) inklusive ej utnyttjad del av
checkräkningskrediten. Checkräkningskrediten utgör 4,0
MSEK (4,0) och spärrade medel utgör 0,5 MSEK (0,5).
Bolaget har vidare ett lån från ALMI om 0,6 MSEK
(0,8).
Det operativa kassaflödet har under året uppgått till -0,4
MSEK (-4,7). Investeringarna uppgick till 0,0 MSEK
(4,3).

Typiska användningsområden för TagMasters produkter
är:

Access-kontroll för parkeringar, antingen
fristående system för parkering eller som del i ett
access-kontrollsystem som också omfattar portar
och dörrar och där annan teknik används.

Positionsbestämning av spårbunden trafik för att
positionera tågset, effektivisera trafiken eller
lämna passagerarinformation.

Prioritering av kollektivtrafikens fordon vid
korsningar och i kollektivfiler.

Likviditetsplaneringen bygger på regelbunden
uppföljning av kostnader och intäkter inklusive detaljerad
analys av kassaflödet för den närmaste tiden. Likviditet
och kassaflöde prioriteras i det dagliga arbetet och
dialogen med långivare, leverantörer och kunder pågår
ständigt. Styrelsen anser därför idag, baserat på gjorda
kostnadsreduktioner och positiv säljutveckling som vi nu
ser, att företaget har tillräcklig likviditet för de
kommande 12 månaderna.

2012 i sammandrag
Kundfordringarna var 4,4 MSEK (3,9) och
leverantörsskulderna var 3,6 MSEK (5,5). Varulagret
uppgick till 5,8 MSEK (8,3), allt per den 31 december
2012.

Försäljning och resultat
För 2012 redovisar bolaget en nettoomsättning på 39,6
MSEK (34,2). Resultatet efter skatt blev -5,5 MSEK (13,3), vilket motsvarar -0,05 SEK (-0,16) per aktie (totalt
102 695 031 respektive 80 570 465 genomsnittligt antal
aktier under året).

Organisation
Företaget hade under 2012 i genomsnitt 12 anställda. I
denna siffra ingår inte anställda i det avyttrade
malaysiska bolaget. Under året har en VD rekryterats
som påbörjade sin anställning den 1 oktober.

Genom ett tydligt fokus på kunder och affärer under året
har en tydlig förbättring uppnåts i både försäljning och
resultat jämfört med föregående år. Tillväxt har uppnåtts
inom de båda huvudsakliga affärsområdena
Access/Parking och Transportation och med både de
etablerade 2,45 GHz produkterna och de senare tillkomna
UHF-produkterna.

Styrelsearbete
Styrelsen har sammanträtt 14 gånger under
räkenskapsåret. Viktiga frågor som behandlats är VDfrågan, företagets strategi och inriktning, utveckling av
marknad och försäljning, avyttring av det
förlustbringande malaysiska bolaget samt budget för
2013. Hela styrelsen förnyades per den 14 juni 2012 vid
bolagets årsstämma. Den nya styrelsen består av Rolf
Norberg, ordförande, Joseph Grillo, Magnus Jonsson och
Gert Sviberg.

Resultatet för helåret dras ner av de betydande
nedskrivningar som hänger samman med den svaga
utvecklingen och påföljande försäljningen av bolaget i
Malaysia som förvärvades under 2011. Driftresultatet
(EBITDA) var för året svagt positivt.
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det fortfarande föreligger en viss marginal till att mer än
50 % av aktiekapitalet är förbrukat, men marginalen är
liten. Styrelsen kommer därför att föreslå en minskning
av aktiekapitalet genom nedsättning av aktiernas
kvotvärde från idag 0,10 SEK till nytt kvotvärde 0,05
SEK.

Marknad
Så som beskrivs mer utförligt på annan plats i
årsredovisningen så befinner sig TagMaster med sina
produkter och lösningar på en växande marknad som är
betydligt större än TagMasters verksamhet. Detta gäller
givetvis för RFID i allmänhet, men även för de nischer av
mer kvalificerade tillämpningar där TagMaster verkar.
Det är därför avgörande för TagMasters fortsatta
agerande och framgång att bedriva en aktiv försäljning
inom valda segment.

Utsikter för 2013
Vi går in i 2013 med ny ledning, lägre kostnader, ökat
fokus och en tydlig strategi. Vi bedömer förutsättningarna
för att göra ett betydligt bättre år än 2012 med ökande
försäljning och ett positivt resultat för helåret 2013 som
goda. Vi kan redan glädjas åt den erhållna beställningen
från Alstom om ca 1 MEURO.

Efterfrågan på TagMasters produkter har varit god under
året både inom segmentet Access/Parking och
Transportation. Det är många aktiva förfrågningar inom
området spårbunden trafik. Arbetet tillsammans med en
ny viktig kund som bedrivits under året har lett till en
större order i början av 2013 från Alstom som är en stor
fransk tåg- och signalsystemleverantör.

Våra främsta utmaningar under 2013 är att prioritera våra
resurser rätt i en marknad där våra produkter efterfrågas
och att säkra våra leveranser genom god framförhållning i
produktions-planeringen hos våra leverantörer.

Avyttring av dotterbolaget i Malaysia
Efter en period av närmande mellan TagMaster AB och
TagMaster S/B i Malaysia har vi dessvärre kommit till
slutsatsen att TagMaster inte har råd med en
förlustbringande verksamhet under en längre period och
därför har vi nödsakats avyttra bolaget. Bolaget har inte
erhållit affärer i en sådan omfattning att det blivit
självfinansierande och TagMasters begränsade kassa har
bedömts göra mer nytta i TagMasters egen verksamhet.
Den ökande försäljningen för Tagmaster under året visar
att detta är en hållbar strategi.

Aktieägare
TagMaster AB (publ.) är listat och aktien handlas på
marknadsplatsen First North. TagMasters Certified
Adviser är Remium AB. Antal aktieägare i TagMaster
per den 31 december 2012 var 1563 (1687).

Styrelsens förslag till resultatdisposition (KSEK)
Balanserat resultat 2011-12-31
Överkursfond
Årets resultat
Till årsstämmans förfogande

-64 987
20 803
-5 466
-49 650

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten balanseras i
ny räkning.

Produktutveckling
Utvecklingsresurserna har under året varit inriktade på att
fullfölja, finjustera och förbättra förutsättningarna att
producera och testa de nya produkterna. Resurser har
också använts för att aktivt stödja försäljning, speciellt
inom området Transportation.

Styrelsen föreslår vidare att utdelningen sätts till 0,00
SEK för året 2012.

Optionsprogram
Inget utestående optionsprogram finns i koncernen. Den
nytillträdde VD:n har av två större ägare erbjudits och
accepterat köprätter motsvarande 2 000 000 aktier. Detta
har skett som en rent privat överenskommelse mellan
säljarna och VD med syfte att gynna bolaget och dess
ägare.

Kontrollbalansräkning upprättad
Till följd av utvecklingen av verksamheten i Malaysia
och påföljande avyttring av bolaget i november 2012 har
TagMaster förlorat en betydande del av sitt kapital genom
nedskrivning av aktier i och fordringar avseende
dotterbolaget TagMaster SB. TagMasters totala kapital
har kommit mycket nära 50 % av det registrerade
aktiekapitalet och enligt svenska aktiebolagsrättsliga
regler skall styrelsen upprätta kontrollbalansräkning,
vilket styrelsen också har gjort. Enligt denna framgår att
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Risker och riskhantering
kan hållas under god kontroll. Men det medför
också att TagMaster blir väldigt beroende av
ett fåtal leverantörer, av vilka speciellt två är
mycket viktiga för TagMaster för den dagliga
försäljningen. Om problem skulle uppstå med
leveranser från någon av dessa leverantörer
kan det få negativ inverkan på TagMaster
eftersom det skulle ta avsevärd tid att etablera
en ny leverantör. Det kan leda till
leveransproblem och därmed lägre försäljning
och fakturering.

Allmänt
Utöver möjligheten att TagMaster växer och
ökar sin intjäning finns också ett antal
riskfaktorer. En del av dessa behandlas i det
följande, men det är omöjligt att behandla allt i
denna rapport. Det finns alltid andra faktorer
som beror på det allmänna och globala
ekonomiska och politiska läget. Dessa faktorer
kan ha betydande inflytande på TagMasteraktiens värde och delar eller hela dess värde
kan gå förlorat. Det följande är en förteckning
över de mest uppenbara riskfaktorerna och
ambitionen är inte att behandla allt.

Konkurrens: Det finns betydande konkurrens
inom RFID-området. Både mindre och större
företag är aktiva och den tekniska utvecklingen
är snabb inom området. En del av de stora
företagen skulle kunna satsa betydande belopp,
betydligt större än ett litet företag som
TagMaster, och introducera ny
konkurrenskraftig teknik. Det kan också
komma helt nya företag som introducerar ny
teknologi eller lägre priser. Det kan påverka
TagMaster som blir mindre konkurrenskraftigt
och därmed också säljer mindre.

Affärsrisker
Partners: TagMaster har ett antal större och
mindre partners i mer än 50 länder. Dessa
partners utgörs av distributörer, återförsäljare
och integratörer inom Access/Parking och
Transportation. Den största partner var under
2012 ansvarig för 11 % av TagMasters totala
försäljning. De fem största var ansvariga för
38 % av den totala försäljningen. Att förlora en
stor partner kan ha stor inverkan på
TagMasters resultat åtminstone kortsiktigt.
Långsiktigt bedömer styrelsen att detta kan
kompenseras av företaget via existerande eller
nya partners.

Organisation och personal: TagMaster är ett
attraktivt företag att arbeta för idag med
intressant och utmanande teknologi och en
internationell marknadsnärvaro. Det är viktigt
för att attrahera och behålla kvalificerad och
motiverad personal. Som liten organisation är
TagMaster beroende av nyckelpersoner och
om någon sådan person lämnar företaget kan
det få negativa konsekvenser åtminstone på
kort sikt. Detta gäller även om det blir
nödvändigt med betydande löneökningar för
att attrahera nya medarbetare. Detta kan
påverka företagets kostnadsstruktur negativt.

Den marknadsekonomiska situationen:
Framtida försäljning beror på den allmänna
marknadssituationen, på kundernas situation
och på ny teknologi. Detta kan vara till fördel,
men också till nackdel för TagMasters
försäljning och därigenom få en negativ
inverkan på försäljning, resultat och finansiell
situation för TagMaster. Detta kan få än större
betydelse om det uppträder en längre period av
svagare marknad.

Immateriella rättigheter och know-how:
TagMaster har ett antal egna patent godkända
eller sökta för ett antal huvudmarknader.
Patenten avser några av kärnfunktionerna i
TagMasters produkter. TagMaster är också ett
registrerat varumärke. TagMaster äger sina

Leverantörer: TagMaster har all produktion
och logistik outsourcad. Det är utomordentligt
effektivt och skapar stor flexibilitet i
produktionsflödet, både kapacitet och kostnad
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egna konstruktioner även om producenten av
taggar också har en del egna rättigheter i
taggarna de tillverkar till TagMaster. All annan
produktion är kontrakterad enligt standardavtal
mellan köpare och säljare.

Kapitalbehov: Styrelsens uppfattning är att
den nu liggande budgeten och gällande planer
för kommande tolv månader inte kräver någon
ytterligare finansiering. Beroende på hur
marknaden utvecklas och hur försäljningsframgången blir finns emellertid en viss
finansiell risk att nuvarande finansiering visar
sig otillräcklig. Det finns aldrig någon garanti
för att ytterligare kapital kan tillföras och det
beror av marknaden för TagMaster, företagets
situation, och situationen på kapitalmarknaden.
Om ytterligare kapital behöver tillföras genom
en aktieemission kan det leda till utspädning
för befintliga ägare.

Produktansvar och försäkring: Kunderna har
höga krav på TagMasters produkter och de får
mycket klar information via specifikationer
och datablad om produkterna. TagMaster kör
väl genomarbetade tester och det finns rutiner
mellan TagMaster och leverantör som skall
säkerställa att produkterna motsvarar dessa
specifikationer. Det kan dock inte uteslutas att
krav reses på grund av produktfel eller p g a att
produkter orsakar oväntad skada. TagMaster
har försäkring avsedd att täcka sådana
kostnader, men i det försäkringen visar sig
otillräcklig för att täcka skadan kan det få
allvarliga konsekvenser för TagMasters
finansiella situation.

Valutarisker: Cirka 82 % av TagMasters
affärstransaktioner görs i främmande valuta.
De viktigaste valutorna är Euro och USD. Det
innebär att företaget är utsatt för fluktuationer i
dessa valutor. Företaget söker minimera dessa
risker genom att balansera valutor mellan
produktion och försäljning, med prisklausuler i
försäljningsavtal och genom valutakontrakt.
Valutafluktuationer kan ändå få inverkan på
företagets resultat och finanser.

Finansiella risker
Finansiell situation: Per den 31 december
2012 disponerar TagMaster 3,8 (4,7) MSEK
varav ett långtidslån om 0,6 (0,8) MSEK,
checkräkning om 4,0 (4,0) MSEK och en
bankgaranti om 0,5 (0,5) MSEK.

Kredit- och likviditetsrisker: TagMaster har
många kunder i olika länder och med växlande
betalningskultur. Den stora spridningen av
affärerna har lett till ökade betalningstider och
därmed också ökad kreditrisk. Det finns alltid
en risk att företag får betalningssvårigheter
med förluster i kundfordringar som följd. Det
finns rutiner för att kontrollera nya kunders
finansiella situation och befintliga kunder
kontrolleras regelbundet. Vissa kunder får
endast leverans mot förskottsbetalning för att
därigenom minska exponeringen för
TagMaster.

TagMaster kommer även fortsättningsvis att
finansiera verksamheten via banker och andra
kreditgivare. Att låna pengar på företaget eller
balansräkningen innebär vissa risker. Vid stora
förändringar i företagets affärer kan
möjligheten att erhålla kapital förändras, vilket
i sin tur kan öka kostnaden för krediter och
därmed förbrukas en större del av kassaflödet
för ränta och amortering.
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Resultaträkning
RESULTATRÄKNING (SEK 000)
TagMaster AB (publ)
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
SUMMA INTÄKTER
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Jämförelsestörande poster
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR (EBITDA)
Avskrivningar
Nedskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR (EBIT)
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Ränte- och finansieringskostnader
Nedskrivningar aktier och fordringar dotterbolag
SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
PERIODENS RESULTAT
RESULTAT PER AKTIE
ANTAL AKTIER, genomsnittligt
ANTAL AKTIER, periodens slut

Not

Helår

2, 3
10
4

2012
39 616
0
64
39 681

Helår
2011
34 190
1 011
436
35 636

-16 881
-12 050
-10 317
-279
0
154

-17 291
-10 615
-15 585
-402
-1 269
-9 524

-1 283
0
-1 130

-1 768
0
-11 292

0
-141
-4 195
-4 336

23
-364
-1632
-1973

-5 466

-13 265

-0,05
102 695 031
107 731 708

-0,16
80 570 465
95 359 736

5,6
7
8

10,11

12

Om rapportering 2012
TagMaster AB med dotterbolaget TagMaster S/B har t o m tredje kvartalet redovisats som en koncern.
Eftersom dotterbolaget TagMaster S/B avyttrats per den 30 november 2012 redovisas endast
TagMaster ABs siffror för det fjärde kvartalet respektive helåret 2012.
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Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar på koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Aktuella skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (107 731 708 resp. 95 359 736 aktier)
Reservfond
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Summa avsättningar
Övriga skulder
Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga lån
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Kortfristiga lån
Skatteskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Not

2012-12-31

2011-12-31

10

1 578

2 776

11

257

258

12

100
1 935

3 109
6 143

5 777

8 307

4 419
0
1 183
430
519
1 607
13 934
15 869
2012-12-31

3 877
595
832
416
1 531
664
16 222
22 365
2011-12-31

10 773
42 967
20 803
-64 987
-5 466
4 090
31
31
587
93
680

9 536
42 967
19 241
-51 723
-13 265
6 757
31
31
848
93
941

1760
3 625
0
1 202
4 480
11 068
15 869

0
5 502
2 873

1 481
4 779
14 636
22 365

7 512
Inga

7 520
Inga

13

14
15

16

17

18

Kassaflödesanalys
KASSAFLÖDESANALYS (SEK 000)

TagMaster AB (publ)
2012
2011

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat efter avskrivningar och före finansiella poster
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Erhållen ränta
Erlagd ränta och finansieringskostnader

-1 130
1 283
10
0
-141

-12 924
3 400
0
23
-364

Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 530
-542
140
-1 877
-652
-379

-2 085
6 155
-825
-1 208
3 151
-4 677

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i dotterbolag
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
0
-179
-179

-2 200
-2 130
-46
-4 376

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
1760
-260
1500

7 863
3 873
-2 152
9 584

PERIODENS KASSAFLÖDE

942

532

Likvida medel vid periodens början

665

133

Likvida medel vid periodens slut

1607

665

Likviditet inklusive ej utnyttjat kreditutrymme

3 846

4 665
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Förändringar i eget kapital
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (SEK 000)
TagMaster AB (publ)
Eget kapital 2010-12-31

Aktiekapital Reserv-

Överkurs-

Balanserat

Summa eget

fond

fond

resultat

kapital

42 967

12 631

-51 722

9 725

-13 265

-13 265

5 851

Periodens resultat
Företrädesemission
Nyemission
Eget kapital 2011-12-31

2 925

4 938

7 863

760

1 672

2 432

9 536

42 967

19 241

Periodens resultat
Företrädesemission

1 237

-64 987

6 756

-5 466

-5 466

1 562

2 799

Nyemission
Eget kapital 2012-12-31

0
10 773
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42 967

20 803

-70 453

4 090

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Bokföringsnämndens allmänna råd med undantag för BFNAR 2008:1.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Belopp anges i KSEK.
Koncernredovisning
Vid årets slut ägde TagMaster AB (publ) inga rörelsedrivande dotterbolag. TagMaster S/B i Malaysia avyttrades i november
2012. Free2Move Asia S/B i Malaysia och TagMaster China Holding i Hongkong är under likvidation och hade ingen
verksamhet under året. TagMaster Finance AB har inte haft någon verksamhet de senaste åren. Av denna anledning har
TagMaster AB (publ), med stöd av ÅRL kap 7§3a, inte upprättat någon koncernredovisning för räkenskapsåret. Siffrorna i
årsredovisningen för 2012 omfattar således enbart moderbolaget. Detta gäller även jämförelsetalen för tidigare år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas enligt balansdagens kurs. Vinster och förluster på fordringar och skulder av
rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt rörelsekostnader.
Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunder, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning
redovisas netto efter moms och rabatter.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal).
Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Varulager
Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, d. v. s. till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på
balansdagen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs systematiskt av över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande
avskrivningstider: Inventarier, verktyg och installationer: 5 år.
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Bolaget balanserar utgifter som kvalificerar för aktivering i enlighet med BFN R1. Balanserade utvecklingsutgifter skrivs av
över 3 år. Under 2012 har ingen aktivering av utvecklingskostnader ägt rum varför avskrivningen enbart berör tidigare års
balanserade kostnader.
Periodisering
Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför
in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är
utsatta för endast en obetydlig risk avseende värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har
en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
Nyckeltalsdefinitioner
Bruttomarginal:
Rörelsemarginal:
Vinstmarginal:
Soliditet:

Omsättning minus kostnader för handelsvaror i förhållande till omsättning.
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.
Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning.
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande
till balansomslutning.
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Avkastning på eget kapital:
Avkastning på totalt kapital:
Resultat per aktie:

Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital och
obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till genomsnittlig
balansomslutning.
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Not 2 Försäljning mellan koncernbolag
Under de 11 månader som TagMaster AB ägt TagMasterS/B har inköp/försäljning skett mellan bolagen. TMSB har
fakturerat provision på 0,4 KSEK för den försäljning man gjort av TMABs produkter och TMAB har sålt produkter till
TMSB för 0,2 KSEK
Not 3 Nettoomsättningens fördelning
Geografisk marknad
EMEA
Asia Pacific
Americas
Summa Nettoomsättning

2012
20 850
8 843
9 923
39 616

2011
17 537
10 368
6 285
34 190

Verksamhetsgren
Access
Transportation
Övigt
Summa Nettoomsättning

2012
23 639
13 869
2 108
39 616

2011
22 016
9 790
2 384
34 190

2012
64

2011
436

2012
269

2011
156

269

156

Not 4 Övriga rörelseintäkter
Bidrag från Länsstyrelsen

Not 5 Arvoden till revisorer
Mazars SET Revisionsbyrå AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Totalt

Med revisionsverksamhet avses revisorns arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av
kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådana som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller
skatterådgivning.
Not 6 Leasingkostnader
2012
347

2011
458

Medeltal anställda
Kvinnor
Män
Totalt

2012
3
9
12

2011
4
12
16

Styrelse
Kvinnor
Män
Totalt

2012
0
4
4

2011
0
4
4

Totala leasingkostnader (exklusive hyra för lokaler)

Not 7 Medeltal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
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Ledande befattningshavare
Kvinnor
Män
Totalt

2012
0
1
1

Löner och ersättningar
Styrelsearvoden
Verkställande direktörer: Anders Johansson Januari – Juni, Sven Wramner JuliSeptember, Jonas Svensson Oktober - December
Övriga anställda
Arvode till Magnus Karnsund utöver styrelsearvode
Totala löner och ersättningar

2012
550
1 225

2011
648
923

6 751
451
8 977

9 951
151
11 673

Sociala avgifter inklusive löneskatt
Pensionskostnader för verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Totala löner, ersättningar och sociala avgifter

2011
0
1
1

2 725
37
819
12 558

3 824
198
1383
17 078

2012
0

2011
1 269
1 269

Not 8 Jämförelsestörande poster
Lönerelaterade omstruktureringskostnader
Totalt

Not 9 5 år i sammandrag

Resultaträkning

2012

2011

2010

2009

2008

39616

34190

48515

42373

53256

Resultat (SEK 000)
TagMaster AB (publ.)
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
SUMMA INTÄKTER

0

1011

1197

386

0

64

436

0

0

2169

39681

35636

49712

42759

55425

Rörelsens kostnader
Handelsvaror

-16881

-17291

-21825

-18350

-20420

Övriga externa kostnader

-12050

-10615

-8495

-12242

-15429

Personalkostnader

-10317

-15585

-14905

-20804

-20893

-185

-402

-2007

-278

0

-94

-1269

0

0

0

Övriga rörelsekostnader
Jämförelsestörande kostnader
RÖRELSERESULTAT FÖRE
AVSKRIVNINGAR

154

-9524

2479

-8912

-1318

Avskrivningar och nedskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER
AVSKRIVNINGAR

-1283

-1768

-1092

-699

-438

-1130

-11292

1386

-9611

-1756

Finansnetto

-4336

-1973

-185

-196

-675

ÅRETS RESULTAT

-5466

-13265

1201

-9807

-2431
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Not 10 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Ingående anskaffningsvärden
Aktiveringar under året
Utrangeringar under året
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2012-12-31
4 472
0
0
4 472

2011-12-31
3 200
2 130
-858
4 472

Ingående avskrivningar
Avskrivningar under året
Utrangeringar under året
Utgående ackumulerade avskrivningar

2012-12-31
-1 696
-1 198
0
2 894

2011-12-31
-1 029
-1 043
376
1 696

1 578

2 776

Ingående anskaffningsvärden
Aktiveringar under året
Utrangeringar under året
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2012-12-31
3 921
153
908
3 166

2011-12-31
3 875
46
0
3 921

Ingående avskrivningar
Avskrivningar under året
Utrangeringar under året
Utgående ackumulerade avskrivningar

2012-12-31
-3 663
-21
775
2 909

2011-12-31
-3 420
-243
0
3 663

257

258

Ingående anskaffningsvärde
Årets förvärv
Årets försäljningar
Utgående anskaffningsvärde

2012-12-31
4741
0
-4 641
100

2011-12-31
109
4 632
0
4 741

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Årets försäljningar
Utgående nedskrivningar

2012-12-31
-1 632
- 3 009
4 641
0

2011-12-31
0
-1 632
0
-1 632

100

3 109

Eget kapital
93
0
0
93

Resultat
0
0
0
0

2012-12-31
519
0
519

2011-12-31
1465
66
1 531

Utgående balans
Not 11 Inventarier och verktyg

Utgående balans

Not 12 Andelar i dotterföretag

Utgående balans

TagMaster Finance AB, org.nr. 556590-3662
TagMaster China Holding Co Ltd (Hongkong)
Free2Move Asia S/B( Malaysia)
Totalt

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Totalt
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Not 14 Avsättningar
Garantiåtaganden

2012-12-31
31

2011-12-31
31

2012-12-31
261
326
587

2011-12-31
261
587
848

2012-12-31
4 000

2011-12-31
4 000

2012-12-31
0
3 038
1 442
4 480

2011-12-31
0
3 322
1 457
4 779

2012-12-31

2011-12-31

7 000
512
7 512

7 000
520
7 520

Not 15 Övriga skulder
Lån som förfaller inom 1 år
Lån som förfaller inom 2-5 år
Totalt

Not 16 Checkräkningskredit
Beviljad checkräkningskredit

Not 17 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Upplupna personalrelaterade kostnader
Övriga upplupna kostnader
Totalt

Not 18 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter:
Företagsinteckningar
Övriga ställda säkerheter
Summa ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
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Årsredovisningen har som framgår nedan godkänts av styrelsen den 15 mars 2013. TagMasters
resultaträkning och balansräkning kommer att presenteras på bolagsstämman den 18 april 2013.

Kista den 15 mars 2013

Rolf Norberg
Styrelseordförande

Joseph Grillo

Magnus Jonsson

Gert Sviberg

Jonas Svensson
Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 15 mars 2013
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Mikael Fredstrand
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i
TagMaster AB
Org.nr. 556487-4534
Rapport om årsredovisningen
med årsredovisningens övriga delar.

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
TagMaster AB för år 2012. Bolagets årsredovisning ingår i
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 20-33.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för TagMaster AB för år 2012.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper
som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen,
liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av TagMaster ABs
finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig

Stockholm den 15 mars 2013
Mazars SET Revisionsbyrå AB
Mikael Fredstrand
Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrning
Sedan 2004 finns en svensk kod för
bolagsstyrning. Det är inte obligatoriskt för
TagMaster att följa denna. Det har emellertid
beslutats av styrelsen att följa koden i vad som
kan anses vara rimlig omfattning för ett bolag
av TagMasters storlek. TagMaster har därför
gjort en frivillig anpassning till koden.
Balansen mellan ägare, styrelse och
företagsledning betonas i koden. TagMaster
har därför sedan 2007 inrättat en valberedning.
Koden kräver också att viss information
lämnas på företagets hemsida. Detta gäller
likaså för TagMaster idag.

företagets strategi. Strategin skall regelbundet
presenteras för och godkännas av styrelsen.

Revisionskommitté
TagMaster är ett litet företag och det har
överenskommits att revisionskommitténs
uppgifter skall hanteras av styrelsen i sin
helhet. Det finns därför ingen separat
revisionskommitté.

Valberedning
Valberedningen skall vara sammansatt av
styrelsens ordförande, de tre största
aktieägarna vid slutet av september året före
årsstämman och en representant för de mindre
aktieägarna. Valberedningen skall föreslå
ordförande för stämman samt ordförande och
styrelserepresentanter för TagMaster AB.
Valberedningen skall också föreslå revisorer
och ersättningar till revisorer och styrelse
liksom också riktlinjer för ersättning för
eventuellt tillkommande arbete för styrelsens
medlemmar.

Årsstämma
Aktieägarna beslutar på årsstämman enligt
svensk lag och TagMasters regler beträffande
styrelse och andra viktiga frågor rörande
företaget.

Styrelsen och dess arbete
Nuvarande styrelse valdes på årsstämman den
14 juni 2012. Styrelsen träffas regelbundet och
under 2012 har styrelsen haft 14 protokollförda
möten. Det finns ett godkänt dokument som
reglerar arbetet i TagMasters styrelse.

Information till aktieägare
TagMaster skall tillhandahålla information om
verksamheten som är relevant, aktuell och så
snart det är möjligt med hänsyn till
begränsningar som styrs av annan part av
exempelvis konkurrensskäl. Alla kontakter
med den externa marknaden skall hanteras av
VD och utsedd representant för Investor
Relations (IR) eller i vissa fall av styrelsens
ordförande. Den huvudsakliga källan till
information är företagets hemsida
www.tagmaster.com.

Ledning
Ledningen har förändrats under 2012, men
under större delen av året har det varit VD
(som har förändrats två gånger),
ekonomiansvarig och teknikansvarig. Den
verkställande direktören är tillsammans med
ledning och personal ansvariga för den dagliga
verksamheten och skall följa och även utveckla
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Styrelse

Magnus Jonsson, styrelseledamot, född 1966
501 644 aktier i TagMaster AB
IHM International Marketing Management
Ansvarig marknadsutveckling Imtech Nordic
Tidigare arbetat för: Aritech, GE, ASSA
ABLOY och Niscayah

Rolf Norberg, ordförande, född 1949
1 571 621 aktier i TagMaster AB
Ordförande i Dualtech IT, Göteborg
Teknologie doktor från KTH, Stockholm
Tidigare arbetat för: Sandvik, Securitas, ASSA
ABLOY och Niscayah

Gert Sviberg, styrelseledamot, född 1967
17 384 660 aktier i TagMaster AB
Sjöingenjör
Ägare till flera egna bolag
Arbetar med utveckling av fastigheter

Joseph (Joe) Grillo, styrelseledamot, född 1957
500 000 aktier i TagMaster AB
B.S. Finance, University of Connecticut
Ägare och ordförande i Vanderbuilt Security,
USA
Tidigare arbetat för: HID, ASSA ABLOY,
Digital Angel
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Ledning och säljare

Jonas Svensson, verkställande direktör
100 000 aktier och 2 000 000 köprätter i
TagMaster AB
Civilekonom Lunds universitet
Tidigare arbetat för: Kinetico Inc. Smarteq
Wireless, American Express och Siemens

Lena Björk Melander, säljansvarig
Transportation
100 000 aktier i TagMaster AB
Elkraftingenjör, IHM, Henley Management
College
Tidigare arbetat för: Huber+Suhner, Andrew
Corporation och Euromaint Rail

Johan Franzén, CTO
50 000 aktier i Tagmaster AB
Civilingenjör Elektroteknik Chalmers
Tidigare arbetat för: Ericsson och Optillion

Olle Axling, säljansvarig Access/Parking
15 000 aktier i TagMaster AB
Ekonom Lunds universitet
Tidigare arbetat för: Procter & Gamble, Mobil
Oil och Kuwait Petroleum (Q8)

Richard Holt, säljdirektör Transportation
108 000 aktier i TagMaster AB
Högskoleingenjör Maskinteknik
Tidigare arbetat för:Identic, Autofill och
Microlec

Ann-Christin Barck, säljansvarig
Access/Parking
0 aktier i TagMaster AB
IHM
Tidigare arbetat för: Alcatel Telecom, Bedege
och Mantacore
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Aktieägare
Största aktieägare per 2012-12-31
e
Namn

Antal aktier Ägarandel (%)

ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY
(Varav G.Sviberg privat 17 384 660 och genom bolag 378.000)

FAMILJEN HAMILTON/LEWENHAUPT INKLUSIVE BOLAG

34 994 725

32,48

12 247 835

11,37

WESTLUND, JAN

7 307 976

6,78

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

5 328 793

4,95

AVANZA PENSION

4 755 533

4,41

PICTET & CIE

3 700 000

3,43

MIKAEL ARONOWITSCH INKLUSIVE BOLAG OCH STIFTELSE

2 418 400

2,24

BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG SA

2 233 777

2,07

NORBERG, ROLF

1 571 621

1,46

EUROCLEAR BANK S.A/N.V, W8IMY

1 518 750

1,41

HÖGLUND GUNNARSSON, GERD ULLA-BRITT

1 480 000

1,37

KBCI LTD CLIENT A/C

1 316 250

1,22

SESEMANN, EDGAR

1 046 062

0,97

SVÄRDSÄTER, LEGOLAS

803 000

0,75

HANDELSBANKEN LIFE & PENS. LTD

706 001

0,66

Övriga
TOTALT

Styrelsens och de anställdas aktieägande per 2012-12-31

Namn

Insynsställning

B-aktier

Rolf Norberg

Ordförande

Gert Sviberg

Styrelseledamot

17 384 660

Magnus Jonsson

Styrelseledamot

501 644

Joseph Grillo

Styrelseledamot

500 000

Jonas Svensson

VD

Jonas Svensson

VD, Köprätter

Johan Franzén

Anställd

50 000

Richard Holt

Anställd

108 000

Lars Lindberg

Anställd

8 000

Ronny Andersson

Anställd

45 000

Mattias Nordenberg

Anställd

38 694

Olle Axling

Anställd

15 000

Lena Björk Melander

Anställd

100 000

Hans Henriksen

Konsult

74 038

1 571 621

100 000
2 000 000
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26 302 985

24,42

107 731 708

100,00

Information till aktieägarna
Årsstämma 2013
Årsstämma hålls på Middlepoint,
Kronborgsgränd 1, Kista, 2013-04-18 kl.
15.00. Relevant och aktuell information inför
årsstämman kommer att finnas tillgänglig på
TagMasters hemsida, www.tagmaster.com .

TagMaster aktiekursutveckling 2012-13

Förslag från valberedningen kommer att
publiceras och vara tillgängligt senast från och
med 2013-04-04.
Konvertering av aktieägarlån
Den 27 april 2012 beslutade styrelsen om
konvertering av det utestående aktieägarlånet
om 2,799,000 SEK till aktier i företaget.
Styrelsens förslag till resultatdisposition
(KSEK)
Balanserat resultat 2011-12-31
-64 987
Överkursfond
20 803
Årets resultat
-5 466

Förändring av aktiens kvotvärde
Som en följd av affärernas utveckling I
Malaysia och den påföljande försäljningen av
bolaget i november 2012 har TagMaster
förlorat en hel del kapital genom nedskrivning
av investering och fordringar avseende
TagMastger S/B i Malaysia. Det totala
kapitalet har kommit nära 50 % av
aktiekapitalet och styrelsen har för säkerhets
skull upprättat en kontrollbalansräkning, som
godkänts av företagets revisor och som visar
att det fortfarande föreligger en viss marginal
till 50% av aktiekapitalet. För att underlätta
bolagets fortsatta verksamhet föreslår styrelsen
att aktiens kvotvärde reduceras från nuvarande
0,10 SEK per aktie till 0,05 SEK per aktie.

Till årsstämmans förfogande

-49 650

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten
balanseras I ny räkning.
Styrelsen föreslår vidare att utdelningen sätts
till 0,00 SEK för året 2012.
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Kallelse till årsstämma i TagMaster AB (publ.)

Styrelsen inbjuder härmed aktieägarna i TagMaster AB
(publ) 556487-4534 till årsstämma torsdagen den 18 april
kl 15.00 på Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista. Kaffe
serveras från kl 14.30.

c.

10.
11.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
(“ Euroclear”) förda aktieboken senast den 12
april, 2013

Dels anmäla sitt deltagande senast den 15 april
till TagMaster

Per brev under adress:

TagMaster AB
164 87 Kista
Att. Maria Nordgren

Per e-mail aktie@tagmaster.se
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller
organisationsnummer samt adress, telefonnummer och
antal aktier. Eventuella dokument såsom
registreringsbevis eller fullmakter skall biläggas anmälan.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste
tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn
för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering
som normalt tar några dagar, skall vara verkställd
(registrerad hos Euroclear) senast den 12 april 2013.
Aktieägare äger rätt att medföra ett eller två biträden till
årsstämman om detta anmälts till Bolaget enligt ovan.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Om ansvarsfrihet för
styrelseledamöter och verkställande
direktör.
Beslut om nedskrivning av TagMaster-aktiens
kvotvärde från 0,10 SEK till 0,05 SEK
Beslut om ändring av bolagsordningen för
TagMaster AB
Fastställande av arvoden till styrelse och
revisorer
Val av styrelseordförande
Val av styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter
Val av revisionsbyrå smat huvudrevisor
Fastställande av principer för utseende av
valberedning
Övriga frågor
Stämmans avslutande

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)
Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras I ny räkning
och att ingen utdelning ges för året 2012.
Beslut beträffande aktiekapital och aktiens kvotvärde
för TagMaster AB (punkt 10)
Styrelsen föreslår nedskrivning av TagMaster-aktiens
kvotvärde från 0,10 SEK till 0,05 SEK.
Beslut om ändring av Bolagsordning
I paragraf 11 ändras kl 12.00 till kl 24.00.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad
7. VDs presentation
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och
revisionsberättelse för TagMaster AB
9. Beslut
a. Om fastställande av resultaträkningen
och balansräkningen
b. Om dispositioner beträffande
Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

Valberedningens förslag
Valberedningen har gjort ett förslag som presenteras
separat beträffande punkterna 2 och 12-16.
Övrigt
Fullständig dokumentation beträffande TagMaster AB
2012 återfinns I denna årsredovisning som publicerats
den 15 mars 2013
Stockholm i mars 2013
TagMaster AB
Styrelsen
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Adresser

Sweden - Head office
Postadress:
TagMaster AB
164 87 Kista
Besöksadress:
Kronborgsgränd 11
S-164 46 Kista
VAT: SE556487-453401

Telefon 08 632 1950
Fax: 08 750 5362
www.tagmaster.com

China - Regional Representative
Shanghai TagMaster Identification
Technology Co Ltd (TagMaster China)
705A, No. 1219, Zhen Guang Road
200333 Shanghai
China
www.tagmasterchina.com

Phone: +86 21 6440 1838
Fax: +86 21 6440 0211

North America - Regional Representative
TagMaster North America, Inc.
2007A 70 th Ave West
Tacoma, WA 98466
www.tagmasterna.com

Phone: +1 (253) 238 1421
Fax: +1 (253) 238 7762 USA
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TagMaster AB
Org.-nr 556487-4534
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