
Intellectual Property Rights



Varumärken

System 3R International AB har ca 18 st aktiva registrerade varumärken.
De i särklass mest betydelsefulla är följande:

4 st varumärken är kopplade till “System 3R” från 1972:
• Namnet i text
• Logotypen (se slide 3)
• Förkortningen “3R”
• Ovan i kombination med en kub

1 st är “One Minute Set-Up”, se slide 4

1 st är ”Macro”, se slide 5.

4 st är kopplade till vårt automationsprogram utvecklade efter 1994.

Resten är olika typer av gamla och nya varumärken av lägre dignitet.



System 3R är vårt i särklass viktigaste varumärke.

System 3R utvecklades ursprungligen för att lösa ett behov inom branschen för 
verktygsmakare. Alla verktygsmakare i hela världen känner till System 3R. Alla är inte 
våra kunder men alla känner till varumärket. Uppskattningsvis finns det ca 30.000 
användare av System 3R’s produkter i världen.

Varumärket “system 3R”



Varumärket “One Minute Set-up”

”One Minute Set-up” är ett perfekt varumärke för att beskriva vår affärsidé att reducera 
ställtider. Dvs att rigga om en maskin från ett jobb till ett annat på kortast möjliga tid. 
Mycket välkänt inom vår del av industrin, visas i alla trycksaker och på alla 
utställningar där vi deltager.



Varumärket “Macro”

Macro är namnet på det Tooling system som utvecklades runt 1986 och fortfarande är 
grunden för nästan all den Tooling som vi tillverkar och säljer. Det finns än idag inget 
annat system i marknaden som är lika noggrant och stabilt som Macro. Våra duktiga 
produktionstekniker ihop med underleverantörer har dessutom fått ner 
tillverkningskostnaden till en bråkdel av vad den en gång var.



Patentet “Macro”

Patentskyddad 

från 29 juli 1986 till 23 juli 2007



Macro

Den perfekta integrationen av de 

3 referenserna X, Y, Z i ett 

mycket noggrant och stabilt 

system.

Patentet “Macro”



Sammanfattning

System 3R är fortfarande helt beroende av Macro:
- Produkten som den är beskriven i det ursprungliga patentet
- Nya produkter baserade på nyare patent i sin tur beroende av Macro

Den genomsnittliga årsomsättningen sedan 1994 är MSEK XXXX.
> 90% av denna omsättning är direkt eller indirekt baserad på Macro.
> 90% av den årliga bruttomarginalen (> XX%) kommer direkt eller indirekt från Macro.

Med utgångspunkt i det ovan redovisade, kan konstateras att IPR-tillgångarna har, och 
redan vid årsskiftet 93/94 hade, ett mycket betydande värde och att koncernen vid 
denna tidpunkt hade en betydande långsiktig intjäningsförmåga och 
utvecklingspotential.



Sammanfattning

Jag valde att göra den redovisade långsiktiga intjäningsförmågan med moderbolaget 
System 3R International AB som grund. Detta för att enkelt kunna få fram data ur 
redovisningen men även vara oberoende av förändringar i valutakurser.

Om man till värdet av IPR-tillgångarna lägger värdet av den marknadsorganisation 
som under 70- och 80-talet byggts upp på alla viktiga marknader, stiger företagets 
värde ytterligare. System 3R har än idag en mycket stor marknadsandel för sina 
produkter i USA, Japan och många länder i Europa. 

Den uppskattade marknadsandelen för System 3R’s produkter, på den marknad där vi 
är verksamma, kan på en global basis uppskattas till ca 50%.
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