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FUSJONEN SAIT-RADIOHOLLAND OG STENTO ASA
GJENNOMFØRES SOM PLANLAGT

Styret i STENTO signerte i februar en intensjonsavtale med styret i det Belgiske selskapet
SAIT RadioHolland (SAIT RH) om fusjon av de to selskapene. Fusjonen skulle gjennomføres
ved at SAIT RH ga et tilbud til STENTO’s aksjonærer basert på et bytteforhold 1:1. Per 19.
april har aksjonærer i STENTO ASA som representerer ca. 88% av den totale aksjekapitalen
akseptert tilbudet fra SAIT RH, og SAIT RH har derfor på sin side akseptert å gå videre med
fusjonen i henhold til den opprinnelige avtalen mellom partene. Det tas nå sikte på
børsnotering av det fusjonerte selskapet på Oslo Børs fra og med slutten av mai, som er det
tidspunkt STENTO’s aksjonærer vil motta SAIT RH aksjer.

Fusjonen vil skape et nytt europeisk kommunikasjonsselskap med en sterk internasjonal
markedsposisjon innen trådløs kommunikasjon og med et bredt engasjement innenfor bl.a.
satellittkommunikasjon, maritim kommunikasjon, sikkerhetskommunikasjon og annen
kommunikasjonsvirksomhet. Det nye selskapet hadde i 1999 en samlet omsetning på ca. 3,3
milliarder kroner og har ca. 2.150 ansatte. Hovedkontoret for konsernet vil bli lokalisert i
Brussel, mens hovedkontoret for forretningsområdene Kommunikasjons- og
Sikkerhetssystemer og Mobilradio (“Wireless Solutions”) vil bli lokalisert i Oslo. Det henvises
forøvrig til fusjonsprospektet for ytterligere informasjon om fusjonen.

STENTO-konsernet hadde en omsetning i første kvartal på Nok 158,6 mill. mot Nok 146,6
mill. i samme periode ifjor (+ 8%). Driftsresultatet endte på Nok 8,0 mill. i forhold til Nok 9,3
mill. i 1999. Dette ga en driftsmargin på 5% mot 6% i samme periode i 1999.

Resultat før skatt ble Nok 6,6 mill. mot Nok 8,2 mill. i samme periode i 1999. Fortjeneste per
aksje ble med dette kroner 0,24 mot kroner 0,31 i 1999.

Som følge av oppkjøpet av Philips’ virksomhet innenfor internkommunikasjon og
pasientvarslingssystemer, som hadde regnskapsmessig effekt fra og med 1. januar, vokste
totalkapitalen med Nok 14 mill. til Nok 414 mill. ved utgangen av mars. Netto rentebærende
gjeld økte til Nok 61 millioner.  Egenkapitalen utgjorde Nok 215 mill. ved utgangen av
kvartalet, tilsvarende en egenkapitalandel på 52%.
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Utviklingen i første kvartal bekrefter at den noe negative trenden i annet halvår 1999 er i ferd
med å snu, og driftsmarginen har bedret seg i forhold til 3. og 4. kvartal 1999.
Markedsutviklingen innenfor Kommunikasjons- og Sikkerhetssystemer (KSS) og Marin
Kommunikasjon er positiv, og STENTO’s posisjon innenfor KSS har blitt styrket ved
oppkjøpene av det Tsjekkiske selskapet Colsys s.r.o. og Philips’ virksomhet innenfor
internkommunikasjon og pasientvarslingssystemer. Markedene innenfor Mobilradio er fortsatt
noe avventende i forkant av en digitalisering av radiosystemene, men fusjonen med SAIT
RadioHolland samt tiltagende investering internasjonalt i offentlige og sivile Tetranett gir  en
del nye markedsmuligheter mot slutten av året.

*   *   *
Nærmere opplysninger ved henvendelse til konst. adm. dir. Leif Borge, Stento ASA.
Telefon 22 90 50 58, mobil 917 86 291, e-mail leif.borge@stento.no
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STENTO-konsernet

Kommentarer 1. kvartal 2000

RESULTAT/BALANSE

STENTO-konsernet hadde en omsetning i første kvartal på Nok 158,6 mill. mot Nok 146,6
mill. i samme periode ifjor (+ 8%). Driftsresultatet endte på Nok 8,0 mill. i forhold til Nok 9,3
mill. i 1999. Dette ga en driftsmargin på 5% mot 6% i samme periode i 1999.

Resultat før skatt ble Nok 6,6 mill. mot Nok 8,2 mill. i samme periode i 1999. Fortjeneste per
aksje ble med dette kroner 0,24 mot kroner 0,31 i 1999.

Som følge av oppkjøpet av Philips’ virksomhet innenfor internkommunikasjon og
pasientvarslingssystemer, som hadde regnskapsmessig effekt fra og med 1. januar, vokste
totalkapitalen med Nok 14 mill. til Nok 414 mill. ved utgangen av mars. Netto rentebærende
gjeld økte til Nok 61 millioner.  Egenkapitalen utgjorde Nok 215 mill. ved utgangen av
kvartalet, tilsvarende en egenkapitalandel på 52%.

Utviklingen i første kvartal bekrefter at den noe negative trenden i annet halvår 1999 er i ferd
med å snu, og driftsmarginen har bedret seg i forhold til 3. og 4. kvartal 1999.
Markedsutviklingen innenfor Kommunikasjons- og Sikkerhetssystemer (KSS) og Marin
Kommunikasjon er positiv, og STENTO’s posisjon innenfor KSS har blitt styrket ved
oppkjøpene av det Tsjekkiske selskapet Colsys s.r.o. og Philips’ virksomhet innenfor
internkommunikasjon og pasientvarslingssystemer. Markedene innenfor Mobilradio er fortsatt
noe avventende i forkant av en digitalisering av radiosystemene, men fusjonen med SAIT
RadioHolland samt tiltagende investering internasjonalt i offentlige og sivile Tetranett gir  en
del nye markedsmuligheter mot slutten av året.

Styret i STENTO signerte i februar en intensjonsavtale med styret i det Belgiske selskapet
SAIT RadioHolland (SAIT RH) om fusjon av de to selskapene. Fusjonen skulle gjennomføres
ved at SAIT RH ga et tilbud til STENTO’s aksjonærer basert på et bytteforhold 1:1. Per 19.
april har aksjonærer i STENTO ASA som representerer ca. 88% av den totale aksjekapitalen
akseptert tilbudet fra SAIT RH, og SAIT RH har derfor på sin side akseptert å gå videre med
fusjonen i henhold til den opprinnelige avtalen mellom partene. Det tas nå sikte på
børsnotering av det fusjonerte selskapet på Oslo Børs fra og med slutten av mai, som er det
tidspunkt STENTO’s aksjonærer vil motta SAIT RH aksjer.

Fusjonen vil skape et nytt europeisk kommunikasjonsselskap med en sterk internasjonal
markedsposisjon innen trådløs kommunikasjon og med et bredt engasjement innenfor bl.a.
satellittkommunikasjon, maritim kommunikasjon, sikkerhetskommunikasjon og annen
kommunikasjonsvirksomhet. Det nye selskapet hadde i 1999 en samlet omsetning på ca. 3,3
milliarder kroner og har ca. 2.150 ansatte. Hovedkontoret for konsernet vil bli lokalisert i
Brussel, mens hovedkontoret for forretningsområdene Kommunikasjons- og
Sikkerhetssystemer og Mobilradio (“Wireless Solutions”) vil bli lokalisert i Oslo. Det henvises
forøvrig til fusjonsprospektet for ytterligere informasjon om fusjonen.
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FORRETNINGSOMRÅDENE

STENTO har tre forretningsområder: Kommunikasjons- og Sikkerhetssystemer (KSS),
Mobilradio og Marin Kommunikasjon.

Kommunikasjons- og Sikkerhetssystemer (KSS)

Den positive trenden som forretningsområdet erfarte i 4. kvartal 1999 har fortsatt i 1. kvartal i
2000. Omsetningen økte med 21% fra 1.kvartal 1999 til Nok 75,2 mill. i 1.kvartal 2000.
Driftsresultatet endte på Nok 3,4 mill., opp fra Nok 2,6 mill. i samme periode ifjor, og
driftsmarginen økte fra 4% til 5% i 2000.

Omsetning innen segmentet bygningssikkerhet øker. I Praha har vårt datterselskap startet
installasjon av alle sikkerhetssystemene til det nybygde ”Four Season Hotel”. Praha’s
internasjonale kongress-senter har gjennomgått en omfattende vedlikeholdsprosess og blitt
utvidet med nye bygg. Vi har deltatt aktivt med leveranser av brannvarslings- og
sikkerhetssystemer. Etterspørsel fra skoler som ønsker internkommunikasjon og talebasert
evakuering i ett system øker og vi har i dette kvartalet blant annet foretatt en installasjon til en
skole i Porsgrunn. Flygeledere på Gardermoen og ved kontrollsenteret på Røyken har fått en
STENTO ”hot-line” (åpen toveis kommunikasjonslinje). Denne linjen skal spesielt  benyttes i
krisesituasjoner.

Helsesegmentet hadde også i dette kvartalet en fin utvikling med leveranser til flere sykehus.
En av de største leveransene fant sted i Italia og kom som et resultat av en god
markedsbearbeidelse av Philips’ salgsenhet i Italia. Dette er med på å bekrefte at Philips’
salgsenheter fortsatt bearbeider markedet selv om enheten som leverer kommunikasjons-
løsningene er solgt til STENTO.

Investeringsstansen innenfor bank og finans er opphevet og flere ordre er mottatt og levert
innen dette segmentet i London og New York. En leveranse til en større finansinstitusjon i
Stuttgart for oppgradering og utvidelse er også sluttforhandlet.

Det kinesiske markedet er i god utvikling, flere flyplassprosjekter er vunnet og et større
kraftverk blir utsyrt med STENTO’s kommunikasjonssystem.

STENTO har hatt flere større prosjekter for det amerikanske forsvaret, blant annet
sikkerhetskommunikasjon til de største amerikanske hangarskipene og flere baser. Nå er den
første ordren til det franske forsvaret undertegnet og denne inkluderer kommunikasjon mellom
skip som transporterer spesielle produkter og havnevesenet. Kommunikasjonen skal blant
annet benyttes i losse/laste-situasjoner.

1. kvartal 2000 KSS Mobilradio Marin Komm. TOTAL
1.000 nok 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999
Driftsinntekter 75 182     62 349     56 810     57 985     26 657     26 298     158 649   146 632   
Driftsresultat 3 406       2 601       2 592       4 386       2 035       2 275       8 033       9 262       
Driftsmargin (%) 5 % 4 % 5 % 8 % 8 % 9 % 5 % 6 %
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Mobilradio

Totale driftsinntekter på Nok 56,8 mill. var omtrent på linje med fjoråret. Utviklingen innenfor
standard salg og distribusjon har vært positiv i 1. kvartal, mens det i forkant av en forventet
digitalisering av radiosystemene har vært noe stille med større prosjekter i 1. kvartal.
Driftsresultatet ble Nok 2,6 mill. i 1.kvartal, mot Nok 4,4 mill. i samme periode i 1999, og
driftsmarginen gikk med dette ned fra 8% i 1999 til 5% i 2000.

I Norge har STENTO fått en kontrakt med verdi Nok 1,8 mill. vedrørende leveranse av et
radiosystem til Sira Kvina kraftlag basert på COMET, som er et produkt utviklet av STENTO
Danmark.

Innen togradio er det fortsatt betydelig fokus på GSM-R. Det er inngått kontrakt med de
Danske Statsbaner vedrørende leveranse av en ny MMI (Man Machine Interface) som
integrerer GSM-R med det eksisterende togradio-systemet. Kontrakten har en verdi på Nok
3,7 mill. med leveranse i 4. kvartal. Selskapet er godt posisjonert med tanke på mulige
leveranser i de europeiske land som allerede har besluttet utbygging av GSM-R.

I England har Motorola inngått avtale om leveranse av et landsdekkende
kommunikasjonssystem til nødetatene basert på TETRA. Kontrakten bekrefter TETRA-
teknologiens anvendelse i forhold til brukere med spesielle krav til kommunikasjon, samt
Motorola sin posisjon som markedsledende. I Norge er det tatt beslutning om et TETRA pilot-
nett for nødetatene som skal være i drift mot slutten av året. Valg av leverandør tas i
begynnelsen av juli. I Danmark har TeleDanmark gått ut med en forespørsel om leveranser til
et landsdekkende TETRA-nett, dog betinget av at de får tildelt lisens. I Finland har STENTO
levert et mindre antall terminaler for test i det eksisterende TETRA-nettet (VIRVE), tester som
har vært meget positive.

Utbyggingen av TETRA for kommersielle brukere pågår i betydelig grad av Dolphin i England,
Tyskland og Frankrike, mens Spania, Portugal og Belgia vil følge i neste fase. Med
utgangspunkt i den lisens som STENTO har for Norge, samt samarbeidet med Dolphin, gjøres
nå de nødvendige forberedelser før en endelig beslutning om utbygging foretas. Dette
inkluderer bl.a. omfattende markedsundersøkelser.

Det er betydelige aktiviteter innen tunnelkommunikasjon i Norge, hvor STENTO gjennom nye
samarbeidspartnere og den planlagte fusjon med SAIT-Radio Holland vil komme i posisjon
som en konkurransedyktig leverandør. Totalmarkedet for tunnelkommunikasjon i Norge er
estimert til ca. Nok 1,0 milliard.

Vi forventer også i 2.kvartal en positiv utvikling innenfor salg av standardprodukter og mindre
radiosystemer, mens større prosjektleveranser først forventes i 2. halvår. Situasjonen i Finland
og Norge er stabil og god, mens vi som følge av betydelige omstruktureringer av
virksomhetene i Sverige og Danmark gjennom 1999 nå opplever en positiv utvikling.

Marin Kommunikasjon

Driftsinntektene endte på Nok 26,7 mill. i 1.kvartal hvilket er på linje med samme periode i
1999. Det har vært stor aktivitet i markedet og det er inngått en rekke nye ordre, men
forsinkelser i enkelte leveranser gjorde at omsetningen ble noe lavere enn forventet.
Driftsresultatet ble Nok 2,0 mill. i 1.kvartal mot Nok 2,3 mill. i samme periode i 1999, og
driftsmarginen endte med dette på 8%.

Aktiviteten i 1. kvartal har vært stor, spesielt i Øst-Europa, Sør-Europa, Kina, Korea og
Australia. Det forventes spesielt kraftig vekst i Kina og Korea. I Sør-Korea bygges det for tiden
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mange offshore-relaterte fartøy, hvor vi har meget konkurransedyktige systempakker. I tillegg
arbeider koreanske verft aktivt for å komme inn på markedet for passasjerbåter (Ro-Pax). De
har allerede to slike ordre, med STENTO Marine utstyr, og det forventes flere nye kontrakter.
STENTO har, gjennom sitt datterselskap i Singapore, bygget opp en betydelig markedsandel
ved kinesiske verft. Det bygges ca. 200 båter ved kinesiske verft per år og vi forventer en årlig
omsetning fra dette markedet fremover i størrelsesorden Nok 15 - 20 millioner.

Av viktige nye ordre i 1.kvartal, kan nevnes 4 containerskip i Korea til en total verdi av Nok 2,5
millioner, 6 passasjerbåter som skal bygges i Italia (verdi Nok 1,5 millioner) og 3 tankskip som
skal bygges i Kroatia (verdi Nok 1,2 millioner).

Aksjonærforhold

• Antall aksjonærer per 25. april var 2.806.

• Antall utestående aksjer per 25. april var 19,5 mill.

• Selskapets aksjekurs per 31.03.2000 var Nok 22,50 mot Nok 16,50 per 01.01.2000 (+36%)

• I 1. kvartal 2000 ble det omsatt 12,5 millioner aksjer, tilsvarende 64% av aksjekapitalen.

• De fem største aksjonærene er:

-Stormbull Invest AS   (9,4%)

-Arendals Fossekompani   (6,0%)

-Sandnes Investering   (5,9%)

-STENTO ASA (egen behold.) (5,2%)

-Storebrand Livsfors. (2,6%)

Fremtidsutsikter

De marine markedene er positive og oppkjøpene av Colsys s.r.o. i Tsjekkia og Philips’
virksomhet innenfor internkommunikasjon og pasientvarslingssystemer gjør at utviklingen
innenfor KSS nå er mer positiv enn på svært lenge. Mobilradio er fortsatt noe preget av et
avventende marked, men gjennomførte restruktureringsprosesser i Sverige og Danmark,
tiltagende vekst innenfor Tetra og GSM-R teknologiene internasjonalt, samt fusjonen med
SAIT RadioHolland som gir nye muligheter, gjør at vi forventer en gradvis mer positiv
utvikling innenfor det trådløse området.

Oslo, 26. april 2000

Styret i STENTO ASA
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Resultatregnskap pr. 31. mars 2000 Stento Konsern

Første kvartal STENTO KONSERN Akkumulert pr. 31.12
2000 1999 Resultatregnskap pr. 31.03.00 2000 1999 1999

158 649            146 632            Driftsinntekter 158 649            146 632            624 916            
89 772              83 350              Varekostnad 89 772              83 350              353 525            
56 958              50 978              Andre driftskostnader 56 958              50 978              220 804            

3 886                3 042                Avskrivninger 3 886                3 042                15 187              
8 033                9 262                Driftsresultat  8 033                9 262                35 400              

-1 477               -1 107               Netto finansposter -1 477               -1 107               -5 331               
6 556                8 155                Resultat før skatt 6 556                8 155                30 069              
1 835                2 263                Skattekostnad 1 835                2 263                8 763                
4 721                5 892                Resultat etter skatt 4 721                5 892                21 306              

16                        -                       Minoritetsinteresser 16                        -                       158
0,24                  0,31                  Resultat per aksje 0,24                  0,31                  1,11                  

Resultat pr. kvartal 1' kv 1999 2' kv 1999 3' kv 1999 4' kv 1999 1' kv 2000
Driftsinntekter 146 632            161 331            142 757            174 196            158 649            
Driftsresultat   9 262                10 601              7 005                8 532                8 033                
Netto finansposter -1 107               -1 216               -1 585               -1 423               -1 477               
Resultat før skatt 8 155                9 385                5 420                7 109                6 556                

 pr. 31.03 pr. 31.12.
Balanse 2000 1999 1999
 EIENDELER:
Utsatt skattefordel 14 346              7 912                16 181              
Goodwill og produktrettigheter 65 765              43 223              61 358              
Andre anleggsmidler 29 540              18 541              27 842              
Sum anleggsmidler 109 651            69 676              105 381            

 Varelager 113 839            106 618            102 691            
 Kundefordringer 156 089            147 160            161 858            
 Andre omløpsmidler 17 775              23 293              14 164              
 Kasse, bank, post 16 342              18 136              15 550              
Sum omløpsmidler 304 045            295 207            294 263            
Sum eiendeler 413 696            364 883            399 644            

EGENKAPITAL & GJELD:
Minoritetsinteresser 3 445                -                    3 429                
Annen egenkapital 211 518            -                    206 812            
Sum egenkapital 214 963            189 518            210 241            
Pensjonsforpliktelser 13 661              14 661              13 648              
Annen langsiktig gjeld 34 402              19 862              39 892              
Sum langsiktig gjeld 48 063              34 523              53 540              

Leverandørgjeld 56 062              41 868              47 825              
Annen kortsiktig gjeld 39 139              52 453              60 018              
Kassekreditt 55 469              46 521              28 020              
Sum kortsiktig gjeld 150 670            140 842            135 863            

Sum egenkapital og gjeld 413 696            364 883            399 644            


