INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I
SIVERS IMA HOLDING AB (PUBL)

NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE
För att inte teckningsrätternas ekonomiska värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:
• Utnyttja de erhållna teckningsrätterna genom teckning av nya aktier senast den 29 juni 2017, eller
• senast den 27 juni 2017 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av nya aktier.
Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter och att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning
ska ske.
DISTRIBUTION AV DETTA PROSPEKT OCH TECKNING AV NYA AKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER.

Vissa definitioner
Med ”Sivers IMA” eller ”Bolaget” avses Sivers IMA Holding AB (publ), org. nr 556383-9348, den koncern som Sivers IMA Holding AB (publ) ingår i eller
dotterbolag till Sivers IMA Holding AB (publ). Med ”Erik Penser Bank” avses Erik Penser Bank AB, org. nr 556031-2570. Med ”CST Global” avses det nyligen
förvärvade skotska bolaget Compound Semiconductor Technologies Global Limited, org. nr SC211759. Med ”Koncernen” avses den koncern som har bildats
genom Sivers IMAs förvärv av CST Global. Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, org nr 556112-8074. Med ”Nya Aktier” avses aktier i Bolaget som
emitteras med anledning av Nyemissionen. Med ”Nyemissionen” eller ”Erbjudandet” avses erbjudande att förvärva Nya Aktier i Bolaget enligt villkoren i
detta prospekt. Hänvisning till ”SEK” avser svenska kronor. Med ”K” avses tusen och med ”M” avses miljoner.

Upprättande och registrering av prospekt
Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats av styrelsen för Sivers IMA med anledning av förestående nyemission av aktier med företrädesrätt för
Bolagets aktieägare. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Kommissionens förordning (EG) nr
809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2003/71/EG samt Kommissionens delegerade förordning
(EG) nr 486/2012 av den 30 mars 2012 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004. Graden av information i Prospektet står i rimlig proportion till den
aktuella typen av erbjudande (nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i
enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25–26§§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att
Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga.
Utöver vad som uttryckligen anges, har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. Vissa sifferuppgifter i prospektet
har avrundats, vilket kan medföra att tabeller inte summerar korrekt.
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Bolaget med anledning av Nyemissionen och har biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Eftersom samtliga
uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Erik Penser Bank från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta
eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i Prospektet.
Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.
Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet och till Prospektet hörande handlingar.

Information till investerare
Erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare
prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte
distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver ytterligare åtgärder än de som anges i föregående mening eller strider mot regler i
sådant land. Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller Nya Aktier har registrerats eller kommer att registreras i enlighet med United States
Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får därmed inte
erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan
komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Framtidsinriktad information
Information i Prospektet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och förutsättningar,
baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet
eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Prospektet avseende
framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten
för offentliggörandet av Prospektet.

AktieTorget
Bolag som är noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa AktieTorgets noteringsavtal, vilket bl a innebär att bolagen ska säkerställa att aktieägare
och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs.
Noteringsavtalet framgår på AktieTorgets hemsida, se: http://www.aktietorget.se/CompanyListingAgreement.aspx.
Härutöver är bolagen skyldiga att följa övriga tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag noterade på AktieTorget.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en s k MTF-plattform.
I lagar och författningar ställs lägre krav på bolag som är noterade på MTF-plattform än på bolag som är noterade på en s k reglerad marknad. En stor
del av de regler som lagstiftaren ställer endast på reglerad marknad har AktieTorget dock infört genom sitt noteringsavtal. AktieTorget tillhandahåller ett
effektivt aktiehandelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nasdaq Stockholm. Det innebär att den som
vill köpa eller sälja aktier som är noterade på AktieTorget kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går
att följa på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se), hos de flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även
att följa i dagstidningar.
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Den som på avstämningsdagen den 8 juni 2017 är registrerad som aktieägare
i Sivers IMA äger rätt att med företräde teckna aktier i Nyemissionen. Innehav
av tre (3) aktier berättigar till teckning av en (1) Ny Aktie. Härutöver erbjuds
aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse för
teckning av Nya Aktier.

Teckningskurs
3,50 SEK per Ny Aktie.

Avstämningsdag
8 juni 2017

Teckningstid
Teckningstiden löper under perioden 14 – 29 juni 2017.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter sker på AktieTorget under perioden 14 – 27 juni
2017.

Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier sker på AktieTorget från och med den
14 juni 2017 till dess att Bolagsverket har registrerat Nyemissionen, vilket
beräknas ske under vecka 28 2017.

ISIN-koder
Aktier					
Teckningsrätter				
BTA					

SE0003917798
SE0010022897
SE0010022905

Finansiell kalender
Delårsrapport januari – juni 2017			
Delårsrapport januari – september 2017		
Bokslutskommuniké 2017			

30 augusti 2017
8 november 2017
15 februari 2018
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Sammanfattning
Prospektsammanfattningar består av punkter som ska innehålla viss information. Dessa punkter är numrerade i
avsnitt A–E (A.1 – E.7). Denna sammanfattning innehåller de punkter som ska ingå i en sammanfattning avseende
nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Eftersom inte alla punkter är tillämpliga, finns det
luckor i numreringen av punkterna. Även om en punkt i och för sig ska ingå i nu aktuell sammanfattning, kan det
förekomma att relevant information beträffande sådan punkt saknas. I dessa fall innehåller sammanfattningen en kort
beskrivning av informationskravet tillsammans med angivelsen ”Ej tillämplig”.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR
A.1

Varning

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i de
värdepapper som erbjuds ska baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet från investerarens sida. Om
yrkande avseende uppgifterna i prospektet anförs vid domstol kan den investerare som är kärande i enlighet med
medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna vid översättning av prospektet
innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram
sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig
eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet,
ger nyckelinformation för att hjälpa investerare i övervägandet att investera i de värdepapper som erbjuds.

A.2

Samtycke

Ej tillämplig. Erbjudandet omfattas inte av finansiella mellanhänder.

AVSNITT B – INFORMATION OM EMITTENTEN
B.1

Firma och
handelsbeteckning

Bolagets firma och handelsbeteckning är Sivers IMA Holding AB (publ) med org. nr 556383-9348.

B.2

Säte och bolagsform

Sivers IMA är ett svenskt publikt aktiebolag vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Bolaget bildades den
22 december 1989 och nuvarande firma registrerades den 11 augusti 2011. Styrelse har sitt säte i Stockholms
kommun. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

B.3

Verksamhet

Sivers IMA har under många år utvecklat en nyckelteknologi som gör det möjligt att samla in, tolka och skicka
information på ett sätt som tidigare inte varit möjlig, till en kostnad som blir allt lägre. Denna teknologi
möjliggör att trådlöst skicka information snabbare för att på detta sätt öka kapaciteten i mobila nät med
millimetervågskommunikation samt samla information med radarsensorer och göra den tolkningsbar. Bolaget
grundteknologi är ryggraden i lösningen på utmaningen att hantera såväl ständigt ökade datamängder i våra
mobilnät som behovet av sensorer i framtidens IoT-nät. Med introduktionen av nya millimetervågsprodukter som
genomförs har Sivers IMA utvecklats från att vara en komponentleverantör till att också kunna leverera moduler
och subsystem.
Sivers IMA förvärvade under våren 2017 CST Global. Efter förvärvet av CST Global skapas en global halvledarkoncern
med produkter i världsklass inom dagens och framtidens kommunikations- och sensorssamhälle. Koncernen
utvecklar och tillverkar, komponenter, moduler och subsystem baserat på egenutvecklad avancerad grundteknologi
inom mikrovåg, millimetervåg och halvledarbaserade optiska produkter. Det sammanslagna bolaget kommer vara
internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör inom sina respektive områden.

B.4a

Trender

Radar- och telekommunikationsindustrin är inne i ett fundamentalt skifte där många nya produkter tas fram för att
säkerställa nya behov på marknaden. Radar används inom fler och fler områden och många nya produkter, såsom
laserdioder och millimetervågskomponenter, är absolut nödvändiga för att stödja den fortsatt explosiva tillväxten
av användning av mobil datatrafik. Denna typ av produkter och komponenter kommer, inom några år, finnas i
många hem och i flera miljarder olika produkter.
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B.5

Koncernstruktur

Sivers IMA är moderbolag i en koncern. Moderbolaget ansvarar för koncernens strategi och förvaltar dotterbolagen
samt ansvarar för koncerngemensamma funktioner som finansiering, informationsgivning, finansiell rapportering
samt vissa avtal. Bolaget är moderbolag till de svenska privata dotterbolagen Sivers IMA Aktiebolag (org.nr
556063-7331) och Trebax AB (org.nr 556661-8400) samt det skottska dotterbolaget Compound Semiconductor
Technologies Global Limited (org. nr SC211759). Sivers IMA Aktiebolag är i sin tur moderbolag till Sivers IMA
International LLC (SPW 060259292-4127457), registrerat i Delaware, USA.

B.6

Ägarstruktur

Per den 31 mars 2017 hade Sivers IMA cirka 1 800 aktieägare. I tabellen nedan presenteras Bolagets tio största
aktieägare per den 31 mars 2017 med därefter kända förändringar, vilka bland annat inkluderar de 27 924 998
aktierna som emitterades i samband med förvärvet av CST Global.
Namn

Antal aktier

Kapital & röster, %

Keith Halsey via bolag

19 290 019

27,6

Erik Fällström via bolag

15 445 809

22,1

Avanza Pension

5 495 811

7,9

Nordnet Pensionsförsäkring

1 228 747

1,8

Scottish Enterprise

1 154 015

1,7

Neil Martin

1 141 193

1,6

Andrew KcKee

1 138 504

1,6

Terranora Management Inc.

1 092 829

1,6

Rosemount Limited

1 092 829

1,6

Nicolas Martin

1 080 350

1,5

Övriga

21 652 389

31,0

Summa

69 812 495

100,0

Källa: Euroclear och Sivers IMA
B.7

Finansiell information
i sammandrag

Den utvalda finansiella informationen som presenteras nedan för räkenskapsåren 2015 och 2016 har upprättats
i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3) och har hämtats från Bolagets reviderade koncernräkenskaper. Uppgifter avseende
de första tre månaderna 2017 och 2016 är hämtade från Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars
2017, som är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen. Delårsrapporten har ej varit föremål för översiktlig
granskning av Bolagets revisor.
Prospektet innehåller därutöver vissa alternativa finansiella nyckeltal som inte beräknas enligt Bolagets tillämpade
redovisningsprinciper. Dessa finansiella nyckeltal har inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Bolagets
uppfattning är att dessa nyckeltal i stor utsträckning används av vissa investerare och andra intressenter som
kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell ställning. Bolagets nyckeltal som inte beräknats enligt
Bolagets tillämpade redovisningsprinciper är inte nödvändigtvis jämförbara med liknande mått som presenteras
av andra bolag och har vissa begränsningar som analysverktyg. De bör därför inte betraktas separat ifrån, eller
som ett substitut för Sivers IMAs finansiella information som upprättas enligt de redovisningsprinciper som Bolaget
tillämpar.
För mer information se ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” och Bolagets reviderade årsredovisningar
för räkenskapsåren 2015–2016 samt delårsrapporten för perioden januari – mars 2017, inklusive tillhörande noter
och revisionsberättelser.
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Januari - mars
Belopp i KSEK

Januari - december

2017

2016

2016

2015

Ej reviderat

Ej reviderat

Reviderat

Reviderat

Rörelsens intäkter

10 313

7 438

35 012

29 257

Rörelsens kostnader

-17 392

-13 183

-60 949

-44 811
-15 554

Rörelseresultat

-7 079

-5 745

-25 937

Resultat från finansiella poster

-78

-24

24

-280

Resultat efter finansiella poster

-7 157

-5 769

-25 913

-15 834

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

11

10

42

42

-7 146

-5 759

-25 871

-15 792

6

I N B JUDA N T I L L T EC K N I N G AV A K T I ER I S I V ER S I M A H O L D I N G A B (PUB L)

B.7

Finansiell information
i sammandrag

Sammanfattning

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK

31 mars

31 mars

2017

2016

2016

2015

Ej reviderat

Ej reviderat

Reviderat

Reviderat

Immateriella anläggningstillgångar

31 december

33 524

20 946

29 878

17 842

Materiella anläggningstillgångar

2 272

2 446

2 419

2 051

Finansiella anläggningstillgångar

448

448

448

448

36 244

23 840

32 745

20 341

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

23 718

64 692

34 411

78 600

Summa tillgångar

59 962

88 533

67 156

98 941

Eget kapital

48 947

76 830

56 032

81 056

765

443

889

571

-

1 500

-

1 778

Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

10 250

9 760

10 235

15 536

Summa eget kapital och skulder

59 962

88 533

67 156

98 941

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
Januari - mars
Belopp i KSEK

Januari - december

2017

2016

2016

2015

Ej reviderat

Ej reviderat

Reviderat

Reviderat

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 005

-4 764

-23 523

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-5 534

-3 105

-18 295

-9 252
-7 188

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-52

8 371

6 218

52 407
35 967

Periodens kassaflöde

-10 591

502

-35 600

Likvida medel vid periodens början

18 865

54 464

54 465

18 497

8 274

54 967

18 865

54 464

Likvida medel vid periodens slut

UTVALDA NYCKELTAL
Nedanstående nyckeltal är inte reviderade eller översiktligt granskade om ej annat anges.
Januari - mars
2017

Januari - december
2016

2016

2015

Nettoomsättning*, KSEK

6 031

4 161

18 224

21 067

Resultat efter fikansiella poster*, KSEK

-7 157

-5 769

-25 913

-15 834

* Nyckeltalet är reviderat.

ALTERNATIVA NYCKELTAL
Nedanstående nyckeltal är inte reviderade eller översiktligt granskade om ej annat anges.
Januari - mars
2017
Balansomslutning, KSEK

Januari - december
2016

2016

2015

59 962

88 533

65 082

82

87

86

81

Antalet anställda, st

344

286

1 167

1 219

Utdelning per aktie

-

-

-

-

Soliditet, %

DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL
Balansomslutning
Summan av Bolagets tillgångar eller summan av Bolagets skulder och eget kapital.

98 941
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Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då det ger en bild av hur stor
del av finansieringen som kommer från eget kapital respektive extern finansiering. Bolaget anser att nyckeltalet
kan ge en bild av Bolagets finansiella risk.
Antalet anställda
Antalet anställda vid periodens slut.
Utdelning per aktie
Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid utdelningstillfället.
Väsentliga händelser efter den 31 mars 2017
Utöver slutförandet av förvärvet av CST Global, som genomfördes på skuldfri basis och tillförde en nettokassa
om ca 4 MSEK samt offentliggörandet av Nyemissionen har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets
finansiella ställning eller ställning på marknaden inträffat sedan den 31 mars 2017.

B.8

Utvald proformaredovisning

Ändamål för proformaredovisningen
Sivers IMAs förvärv av CST Global, som genomfördes den 18 maj 2017, kommer att ha en direkt påverkan på
framtida resultat, finansiell ställning och kassaflöden för Bolaget. Ändamålet med nedanstående konsoliderade
proformaredovisning är att redovisa den hypotetiska påverkan som förvärvet hade haft på Sivers IMAs
konsoliderade resultaträkning för perioden 1 januari – 31 december 2016 som om förvärvet genomförts den 1
januari 2016 samt den konsoliderade balansräkningen per den 31 december 2016 som om förvärvet genomförts
den 31 december 2016.
Den initiala köpeskillingen utgörs av 27 924 998 nyemitterade aktier i Sivers på tillträdesdagen till kurs 3,76 SEK.
Vidare tillkommer en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare högst 13 962 499 nyemitterade aktier som kan
utfalla beroende på CST:s intäkter under kalenderåret 2017. Om den maximala tilläggsköpeskillingen betalas
kommer säljarna av aktierna i CSTs: att sammanlagt erhålla 41 887 499 aktier i Sivers, motsvarande 50 procent av
samtliga aktier i bolaget efter Transaktionen.
Förvärvet finansierades genom en riktad nyemission till de tidigare ägarna i Compound Semiconductor
Technologies Global Limited (CST Global) som innan förvärvet ägde aktier i Sivers IMA Holding AB (Sivers IMA).
Under vissa förutsättningar kan ett företag få äganderätten till aktierna i ett annat företag men emitterar som
vederlag i samband med förvärvet så många aktier med rösträtt att det bestämmande inflytandet över den
nybildade koncernen går över till ägarna av det företags vars aktier fövärvats, ett s.k. omvänt förvärv. Reglerna
om omvänt förvärv regleras i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) kapitel 19 Rörelseförvärv
och goodwill.
Redovisningen av ett omvänt förvärv i koncernredovisningen innebär att det är den legala förvärvaren, vilket i
detta fall är Sivers IMA betraktas som det förvärvade bolaget d.v.s. redovisningsmässigt som ett dotterföretag till
det legalt förvärvade bolaget CST Global. Omvänt betraktas det legalt förvärvade bolaget, vilket i detta fall är CST
Global, redovisningsmässigt som det förvärvande bolaget. Detta avser enbart redovisningen av transaktionen i
koncernredovisningen. Bolagets bedömning är att förutsättningarna för omvänt förvärv är uppfyllda i detta fall
varmed förvärvsanalysen är upprättad med CST som förvärvare och Sivers IMA som förvärvat bolag innebärande
att fastställd köpeskilling ställs i relation till förvärvade nettotillgångar i Sivers IMA.
Proformaredovisningen har endast till syfte att informera och belysa fakta. Proformaredovisningen är till sin
natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation och tjänar således inte till att beskriva Sivers IMAs faktiska
finansiella ställning och resultat. Vidare är proformaredovisningen inte representativ för hur finansiell ställning
eller verksamhetsresultatet kommer att se ut i framtiden.
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Utformning av proformaredovisningen
Proformaresultaträkning
Proformaresultaträkningen för perioden 1 januari – 31 december 2016 baseras på Sivers IMAs reviderade
årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Informationen avseende CST Global bygger på ej reviderad finansiell
information från CST Globals affärssystem för perioden 1 januari – 31 december 2016.
Proformaresultaträkningen är upprättad som om förvärvet ägt rum den 1 januari 2016.
Proformabalansräkning
Proformabalansräkningen per den 31 december 2016 baseras på Sivers IMAs reviderade årsredovisning för
räkenskapsåret 2016. Informationen avseende CST Global bygger på ej reviderad finansiell information från CST
Globals affärssystem per den 31 december 2016.
Proformabalansräkningen är upprättad som om förvärvet ägt rum den 31 december 2016.
Grunder för proformaredovisningen
Sivers IMA tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3) medan CST Global tillämpar brittiska Financial Reporting Standard for Smaller Entities
(”FRSSE”). Proformaredovisningen har upprättats i enlighet med Sivers IMAs nu gällande redovisningsprinciper.
I samband med upprättandet av proformaredovisningen har Sivers IMA genomfört en analys av huruvida det
föreligger skillnader mellan de redovisningsprinciper som Sivers IMA tillämpar och dem som CST Global tillämpar.
Inga väsentliga skillnader har identifierats och inga justeringar avseende detta har därför varit nödvändigt.
Proformajusteringar
Proformajusteringarnas övergripande natur beskrivs nedan. Ytterligare uppgifter återfinns i proformaresultat- och
balansräkningen med tillhörande noter där beräkningarna redovisas mer i detalj. Samtliga justeringar förväntas
ha en bestående effekt.
Det har inte skett några justeringar för synergier eller integrationskostnader i proformaredovisningen.
Förvärvsrelaterade justeringar
Sivers IMA har upprättat en preliminär förvärvsanalys varvid samtliga tillgångar och skulder i Sivers (omvänt
förvärv) värderas till verkligt värde. Den preliminära förvärvsanalysen kan komma att justeras i samband med
slutlig värdering av identifierbara tillgångar och skulder till verkliga värden. Detta kan innebära att redovisade
materiella och immateriella tillgångar åsätts nya verkliga värden, vilket kan innebära att resultatet framgent kan
komma att belastas med andra avskrivningar än de som framgår av proformaresultaträkningen.
Transaktionsrelaterade justeringar
Förvärvsutgifter uppgående till 8,4 MSEK ingår i anskaffningsvärdet i den preliminära förvärvsanalysen.
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Resultaträkning 1 januari 2016 - 31 december 2016 - Proforma
Proformabalansräkningen per den 31 december 2016 baseras på Sivers IMAs reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2016.Informationen avseende CST Global bygger på ej reviderad finansiell information från CST Global,
per den 31 december 2016.
Sivers

CST Global

Nettoomsättning

18 224

30 462

Aktiverat arbete för egen räkning

10 716

9 431

20 147

6 072

10 378

16 450

35 012

50 271

85 284

KSEK

Proformajusteringar

Not

PROFORMA

Rörelsens intäkter m.m.

Övriga intäkter
Summa rörelsens intäkter

48 686

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-5 242

-18 220

-23 462

Övriga externa kostnader

-18 102

-23 733

-41 835

Personalkostnader

-31 384

-13 303

-44 687

-

857

-6 221

-3 472

-21 973

Summa rörelsens kostnader

-60 949

-57 871

-21 973

-140 793

Rörelseresultat

-25 937

-7 599

-21 973

-55 509

Övriga kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

857
A

-31 666

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Kursvinster-/förluster
Resultat efter finansiella poster
Skatter
Årets resultat

6

-

6

-76

-286

-362

94

-

-25 913

-7 885

42

1 247

-25 871

-6 638

94
-21 973

-55 771
1 289

-21 973

-54 482

Proformajusteringar:
A) Avser avskrivning på goodwill (-21 973 KSEK) enligt preliminär förvärvskalkyl uppkommen som ett resultat av
Sivers IMAs förvärv av CST Global (redovisat som omvänt förvärv). Den preliminära förvärvsanalysen kan komma
att justeras i samband med slutlig värdering av identifierbara tillgångar och skulder till verkliga värden. Detta kan
innebära att redovisade materiella och immateriella tillgångar åsätts nya verkliga värden, vilket kan innebära att
resultatet framgent kan komma att belastas med andra avskrivningar än de som framgår av proformaresultaträkningen. Goodwill skrivs av på 5 år.
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Balansräkning 31 december 2016 - Proforma
Proformabalansräkningen per den 31 december 2016 baseras på Sivers IMAs reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Informationen avseende CST Global bygger på ej reviderad finansiell information från CST Global,
per den 31 december 2016.
KSEK

Sivers

CST Global

Proformajusteringar*

Not

PROFORMA

A

148 282

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

29 878

8 539

109 865

Materiella anläggningstillgångar

2 419

19 160

-

Finansiella anläggningstillgångar

448

-

-

448

32 745

27 698

109 865

170 308

-

Summa anläggningstillgångar

21 579

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager

3 000

789

Pågående arbeten för annans räkning

1 746

14 298

16 044

3 789

Summa varulager

4 746

15 087

19 833

5 451

6 001

-

790

-

-

790

3 300

2 272

-

5 572

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11 452

1 259

6 157

-

7 416

Summa kortfristiga fordringar

10 800

14 430

-

25 230
20 369

Kassa, bank

18 865

1 504

-

Summa omsättningstillgångar

34 411

31 021

-

65 432

SUMMA TILLGÅNGAR

67 156

58 720

109 865

235 741

56 032

42 494

57 366

Uppskjuten skatteskuld

295

-

-

Övriga avsättningar

594

-

52 499

Summa avsättningar

889

-

52 499

53 388

Skulder till kreditinstitut

-

-

-

-

Summa långfristiga skulder

-

-

-

-

Skuld till kreditinstitut

-

188

-

188

Pågående arbeten

-

-

-

-

2 872

8 773

-

11 645
3 829

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Summa Eget kapital

B

155 892

C

53 093

Avsättningar
295

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Skatteskulder

1 287

-

Övriga skulder

1 902

1 927

-

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 287

4 174

5 337

-

9 511

Summa kortfristiga skulder

10 235

16 225

-

26 460

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

67 156

58 720

109 865

235 741

* Från förvärvsanlys
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Proformajusteringar:
A) Avser goodwill (-21 973 KSEK) enligt preliminär förvärvskalkyl uppkommen som ett resultat av Sivers IMAs
förvärv av CST Global (redovisat som omvänt förvärv). Den preliminära förvärvsanalysen kan komma att justeras
i samband med slutlig värdering av identifierbara tillgångar och skulder till verkliga värden. Detta kan innebära
att redovisade materiella och immateriella tillgångar åsätts nya verkliga värden, vilket kan innebära att resultatet
framgent kan komma att belastas med andra avskrivningar än de som framgår av proformaresultaträkningen.
B) Avser värdet på apporten likställt med ordinarie köpeskilling inklusive förvärvsutgifter (exklusive tilläggsköpeskillingen) vid Sivers IMAs förvärv av aktierna i CST Global (113 398 KSEK) reducerat med förvärvat eget kapital i
Sivers IMA (omvänt förvärv).
C) Avser tilläggsköpeskilling som resultat av Sivers IMAs förvärv av CST Global som bedöms falla ut och redovisas
som en avsättning och en ökning av goodwill.

B.9

Resultatprognos

Ej tillämpligt; Prospektet innehåller ingen resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat.

B.10

Anmärkningar från
Bolagets revisor

Ej tillämplig; Inga anmärkningar förekommer i revisionsberättelsen avseende den historiska finansiella
informationen.

B.11

Rörelsekapital

Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den
kommande tolvmånadersperioden. Per den 31 mars 2017 uppgick Bolagets likvida medel till 8,3 MSEK. Därtill har
Bolaget en outnyttjad checkräkningskredit om 2,5 MSEK som var outnyttjad per samma datum. Förvärvet av CST
Global genomfördes på skuldfri basis den 18 maj 2017 och tillförde en nettokassa om ca 4 MSEK. Ett underskott
av rörelsekapital bedöms uppstå i juni 2017. Med beaktande av bedömda kassaflöden i Sivers IMA och CST Global
har Bolaget ett behov av rörelsekapital om 35 MSEK för den kommande tolvmånadersperioden.
Ett antal av Bolagets större aktieägare har genom tecknings-förbindelser förbundit sig att teckna Nya Aktier
motsvarande sina respektive aktieinnehav, vilket motsvarar 40,5 MSEK eller 49,8 procent av Nyemissionen.
Därutöver har vissa investerare genom emissionsgarantier förbundit sig att vid behov teckna Nya Aktier
motsvarande 28,9 SEK eller 35,5 procent av Nyemissionen. Sammantaget motsvarar dessa åtaganden cirka 85,3
procent av Nyemissionen. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller
liknande arrangemang.
Vid full teckning i Nyemissionen tillförs Bolaget 81 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till ca 7
MSEK, varav 2,3 MSEK utgörs av ersättning relaterat till garantiåtaganden. Nettolikviden om 74,4 MSEK bedöms
som tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden.
Om Nyemissionen, trots utställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden, inte tecknas i tillräcklig utsträckning
tvingas Bolaget söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering,
alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess
att ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att
kostnadsnedskärningar får önskad effekt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder
resulterar i att Bolaget tvingas revidera gällande utvecklingsplaner, vilket skulle kunna påverka Bolagets tillväxt
negativt.
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AVSNITT C – VÄRDEPAPPEREN
C.1

Aktieslag

Aktier i Sivers IMA med ISIN-kod SE0003917798. Endast ett aktieslag förekommer i Bolaget.

C.2

Valuta

Bolagets aktier är denominerade i svenska kronor (SEK).

C.3

Antal aktier och
nominellt värde

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 34 906 247,50 fördelat på 69 812 495 aktier, envar med ett
kvotvärde om 0,50 SEK. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

C.4

Rättigheter
avseende aktierna

Aktierna i Sivers IMA har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade
med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i
enlighet med de förfaranden som anges i denna lag.
Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma och varje röstberättigad aktieägare får vid
bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Varje aktie ger lika rätt till andel i Bolagets
tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande
till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet.
Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med
aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar
om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

C.5

Aktiernas överlåtbarhet

Det föreligger inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier i Bolaget.

C.6

Upptagande till
handel på reglerad
marknad

Ej tillämplig. Aktierna som nyemitteras i denna Nyemission kommer att bli föremål för handel på AktieTorget, vilket
inte är en reglerad marknad.

C.7

Utdelningspolicy

Sivers IMA har hittills inte lämnat någon utdelning och har inte fastställt någon utdelningspolicy. Bolaget
kommer fortsatt att fokusera på tillväxt varför tillgängliga finansiella resurser och det redovisade resultatet
avses återinvesteras i rörelsen för finansiering av Bolagets långsiktiga strategi. Styrelsens avsikt är därför att
inte föreslå någon utdelning till aktieägarna före dess att Bolaget genererar en långsiktig uthållig lönsamhet.
Eventuella framtida utdelningar och storleken därav kommer att fastställas utifrån Sivers IMAs långsiktiga tillväxt,
resultatutveckling och kapitalbehov med hänsyn tagen till vid var tid gällande mål och strategier.
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AVSNITT D – RISKER
D.1

Huvudsakliga risker
specifika för
emittenten eller
branschen

De risker som är relaterade till Bolagets verksamhet och bransch inkluderar bl a följande huvudsakliga risker:
Internationell affärsverksamhet - Koncernen arbetar globalt med kunder i fler olika världsdelar. Sivers IMA är
därmed utsatt för risker såsom försämringar i handelspolitiska förutsättningar, förändringar i regelverk mellan
länder, begränsat skydd för immateriella rättigheter, olika redovisningsstandarder och skattesystem och skiftande
betalningsvillkor. Försämringar i dessa omvärldsfaktorer skulle kunna medföra negativ påverkan på Koncernens
verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen - Det är styrelsens bedömning att Koncernen
är verksamt på en marknad som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt och goda intjäningsmöjligheter under de
kommande åren. Det föreligger dock risk att marknaden utvecklas i en för Koncernen ofördelaktig riktning
på grund av förändrade makroekonomiska faktorer, teknisk utveckling, nya regelverk eller andra opåverkbara
omvärldsfaktorer. Detta skulle kunna medföra negativ påverkan på Koncernens verksamhet, resultat och
finansiella ställning.
Teknisk utvecklingsrisk - Den marknad Sivers IMA är verksamt inom utvecklas kontinuerligt beroende på
kunders behov och beteenden. Det finns risk att resultaten av den tekniska utvecklingen inte motsvarar
Koncernens egna, kunders eller marknadens förväntningar. Detta kan i sin tur innebära försenad eller helt
utebliven marknadslansering av delar av eller hela produktkategorier med uteblivna intäkter och/eller ökade
utvecklingskostnader som följd. Likaså finns det risk att Koncernen inte lyckas finna de tekniska lösningar som
krävs för en kommersiell lansering, eller att dessa mål inte uppnås inom rimlig tid, med negativ påverkan på
Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning som en tänkbar konsekvens.
Priser och tillgänglighet på insatsvaror - Sivers IMAs verksamhet är beroende av vissa insatsvaror med hög
komplexitet. Sivers IMA kan inte kontrollera alla faktorer som påverkar prissättningen av de insatsvaror som
Koncernen är beroende av. Det finns en risk att Sivers IMA inte vid var tid har tillgång till den kvantitet av dessa
insatsvaror som behövs för att slutföra den tillverkning som Koncernen blivit anlitad att utföra.
Beroende av leverantörer och producenter - Sivers IMA har ett nära samarbete med leverantörer och
producenter av Koncernens produkter och utvecklar tillsammans logistikfunktioner och de kvalitetskontroller
som omgärdar leveranserna. Risk föreligger att brister i dessa funktioner och rutiner kan leda till ökade kostnader
eller förlorade inkomster, med en negativ inverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning som följd. Det
finns vidare en risk att en eller flera av dessa leverantörer och producenter inte skulle vara villiga att fortsätta
avtalat samarbete med Sivers IMA eller att de inte skulle vara villiga att fortsätta avtalat samarbete enligt för Sivers
IMA fungerande villkor och att Koncernen i ett sådant läge inte skulle kunna ersätta en sådan leverantör eller
producent på ett tidsmässigt, kvalitativt eller ekonomiskt fullgott sätt. Detta skulle i sådana fall kunna medföra
negativa effekter på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Det finns även en risk att Sivers IMAs leverantörer eller producenter inte till fullo kommer att kunna uppfylla de
kvalitetskrav som Koncernen ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller producenter bli mer kostsam
och/eller ta längre tid än vad Koncernen beräknat. Dessa faktorer kan komma att påverka Sivers IMAs verksamhet,
resultat och finansiella ställning negativt.
Risker associerade med förvärvet av CST Global - Förvärvet medför ett behov av att den nya verksamheten
integreras i Sivers IMAs befintliga verksamhet. Förvärv är alltid förenade med risker och osäkerhetsfaktorer. Dessa
risker kan bland annat vara okända bolagsspecifika risker och att kunder, viktiga partners eller nyckelpersoner
lämnar CST Global. Därtill finns det en risk att den nya verksamheten inte kan integreras på ett effektivt sätt på
grund av teknologi, tidspress, inlärningsprocesser, kulturskillnader och kundrelationer m.m. vilket kan bidra till
att förväntade synergieffekter inte uppnås, vilket kan påverka Koncernens verksamhet, finansiella ställning och
resultat negativt.
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D.1

Huvudsakliga risker
specifika för
emittenten eller
branschen forts.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov - Såväl Sivers IMA som CST Global har under lång tid redovisat
ett negativt rörelseresultat och kassaflödet förväntas huvudsakligen fortsatt vara negativt till dess att Koncernen
lyckas generera intäkter från försäljning av produkter i tillräcklig omfattning. Koncernen står inför investeringar
syftande till att öka CST Globals produktionskapacitet samt Sivers IMAs färdigställande av WIGig och PtP chip
för volymproduktion i kombination med produktutveckling inom framförallt 5G, vilka kan bli mer tid- och
kostnadskrävande än planerat. Eftersom Koncernen inte har någon dokumenterad vinstintjäningsförmåga finns det
en risk att Koncernen även fortsättningsvis kan komma att behöva ytterligare kapital, dels i form av rörelsekapital
och dels i form av rörelsefinansiering. Tillgången till samt villkoren för ytterligare finansiering påverkas av ett
flertal faktorer, bland annat omständigheter på den finansiella marknaden rent generellt, den generella tillgången
på krediter samt Koncernens kreditvärdighet och kreditkapacitet. Om Koncernen, helt eller delvis, misslyckas
med att anskaffa tillräckligt kapital, eller lyckas göra det endast på ofördelaktiga villkor, skulle det kunna inverka
väsentligt negativt på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

D.3

Huvudsakliga risker
specifika för
värdepapperen

De huvudsakliga riskerna relaterade till Bolagets aktie och Erbjudandet inkluderar:
Aktiemarknadsrelaterade risker - Risk och risktagande är en oundviklig del av aktieägande. Eftersom en
investering i aktier kan sjunka i värde finns det en risk att en investerare inte kan komma att få tillbaka det
investerade kapitalet. En investering i Sivers IMA bör därför föregås av en noggrann analys. Kursen på Sivers IMAs
aktier kan komma att sjunka under teckningskursen i Nyemissionen. Den som väljer att teckna Nya Aktier skulle
då kunna göra en förlust vid försäljning av sådana aktier. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer
som står utanför Koncernens kontroll. Sådana faktorer omfattar bland annat det allmänna konjunkturläget,
marknadsräntan, alternativa avkastningsmöjligheter, kapitalflöden samt politisk osäkerhet.
Ägare med betydande inflytande - Sivers IMA har ett fåtal större aktieägare. Dessa har genom sina respektive
innehav i Sivers IMA möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande över Koncernen och kan komma att påverka bland
annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma. En aktieägarkoncentration kan
vara till nackdel för andra aktieägare om dessa har andra intressen än Sivers IMAs övriga ägare. Större aktieägare
kan även ha möjlighet att förhindra eller försvåra att Sivers IMA förvärvas genom ett offentligt uppköpserbjudande
om sådant erbjudande är förenligt med sedvanligt villkor av 90 procents acceptans. Betydande försäljningar av
aktier som genomförs av större aktieägare kan även påverka aktiekursen negativt.
Det är inte säkert att Sivers IMA i framtiden kan lämna utdelning - Bolaget har hittills inte lämnat utdelning.
Storleken på kommande utdelningar beror på Koncernens framtida resultat, finansiella ställning, kapitalbehov och
kassaflöden. Det finns därför en risk att utdelning i Sivers IMA inte kommer att föreslås eller beslutas om under ett
visst år. Styrelsens avsikt är att utdelning skall spegla Sivers IMAs långsiktiga resultatutveckling och kapitalbehov.
Sivers IMAs styrelse kan vara av uppfattningen att Koncernen inte har tillräckligt med utdelningsbara medel för att
genomföra någon vinstutdelning. För det fall att ingen vinstutdelning lämnas kommer en investerares eventuella
avkastning att vara beroende av aktiekursens utveckling.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier - Sivers IMA har erhållit garantiåtaganden om 28,95 MSEK samt
teckningsförbindelser om 40,5 MSEK, motsvarande 85,3 procent av Nyemissionen. Dessa åtaganden är emellertid
inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga
eller delar av dessa garantiåtaganden inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad,
med verkan att Koncernen skulle tillföras ett mindre kapital än beräknat och nödvändigt för fortsatt drift.
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AVSNITT E – ERBJUDANDET
E.1

Emissionsbelopp

Vid full teckning av Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 81,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna
beräknas uppgå till 7 MSEK, vilket innebär att Bolaget tillförs en nettolikvid om totalt 74,4 MSEK vid fullteckning.

E.2a

Bakgrund och motiv

Sivers IMA har under många år utvecklat nyckelteknologier som gör det möjligt att samla in, tolka och skicka
information på ett sätt som tidigare inte varit möjligt, till en kostnad som blir allt lägre. Denna teknologi
möjliggör att trådlöst skicka information snabbare för att på detta sätt öka kapaciteten i mobilnäten med
hjälp av millimetervågskommunikation samt samla information med radarsensorer och göra den tolkningsbar.
Bolagets grundteknologi har en central funktion i lösningen att hantera såväl ständigt ökade datamängder
i våra mobilnät som behovet av sensorer i framtidens nät för Internet of Things. Med introduktionen av nya
millimetervågsprodukter som genomförs har Sivers IMA utvecklats från att vara en komponentleverantör till att
också kunna leverera chip, moduler och subsystem.
Den 12 april 2017 meddelade Sivers IMA att Bolaget ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i CST
Global. CST Global är ett privatägt företag som designar, tillverkar och levererar halvledarlasrar och andra
halvledarbaserade optiska produkter. Det största tillämpningsområdet är optisk kommunikation. Kunderna finns
inom telekommunikation, fibernät, industri, försvar och hälsa.
Förvärvet av CST Global ligger väl i linje med Sivers IMA långsiktiga strategi att bredda produktutbudet inom
utvalda nischmarknader och stärka sin position som global halvledarkoncern. CST Global är känt för sina
tekniska högpresterande lösningar och företaget har egen wafer-tillverkning av III-V-baserade optiska produkter.
Tillverkningen sker vid produktionsanläggningen i Glasgow, Skottland. CST Global har till exempel produkter som
är mycket viktiga för passiva optiska nät (PON), vilka används till “Fiber-to-the-home” och “Fiber-to-the-office”.
Marknaden för bredband växer kraftigt och de tekniker som nu utvecklas för att möta denna efterfrågan är WiGig,
5G och fiber. Med förvärvet av CST Global kan Sivers IMA nu leverera lösningar där alla dessa teknologier ingår.
Sivers IMA avser att fortsätta expandera CST Globals produktportfölj och kundbas. Förutom intressanta XPON/GPON
produkter inriktade på bredband, har CST Global under senaste året utvecklat datakommunikationsprodukter som
ligger i framkant för datacentermarknaden och den s.k. metro haul marknaden, vilka bygger på 100 Gbps optiska
laserprodukter.
Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven
under den kommande tolvmånadersperioden. Det är med denna bakgrund, i kombination med ett identifierat
investeringsbehov för att möta en bedömd ökad efterfrågan samt för att stödja målsättningen att uppnå tillväxt
under lönsamhet, som styrelsen beslutade att föreslå årsstämman den 30 maj 2017 att besluta om Nyemissionen.
Vid full teckning inbringar Nyemissionen en bruttolikvid om 81,4 MSEK före avdrag av emissionskostnader, vilka
beräknas uppgå till ca 7 MSEK (varav ca 2,3 MSEK utgörs av ersättning för emissionsgarantier). Av nettolikviden
avses i första hand ca 35 MSEK användas som rörelsekapital vilket även inkluderar Sivers IMA:s färdigställande av
WiGig och PtP chip för volymproduktion i kombination med produktutveckling inom framförallt 5G, och i andra
hand ca 25 MSEK användas till öka CST Globals produktionskapacitet, medan resterande del ska användas för
att skapa finansiell beredskap för att möta perioder med fluktuationer då inflöde av order kan påverkas av långa
beslutsprocesser och ledtider.

E.3

Villkor i sammandrag

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 8 juni 2017 är registrerad som aktieägare i Sivers IMA äger rätt att med
företräde teckna aktier i Nyemissionen. Innehav av tre (3) aktier berättigar till teckning av en (1) Ny Aktier.
Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse för teckning av Nya
Aktier.
Teckningskurs
Teckningskursen är 3,50 SEK per aktie. Courtage utgår inte.
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Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla teckningsrätter är den 8 juni
2017. Sista dag för handel med Sivers IMAs aktie med rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 juni 2017. Aktien
handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 7 juni 2017.
Teckningsrätter
Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. För varje aktie i Bolaget som innehas på
avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) Ny Aktier.
Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter sker på AktieTorget under perioden 14 – 27 juni 2017. Bank eller värdepappersinstitut
handlägger förmedling av köp eller försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter
ska därför vända sig till sin bank eller värdepappersinstitut. Vid sådan handel utgår normalt courtage enligt
tillämpliga villkor för värdepappershandel.
Teckningstid
Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning
under perioden 14 – 29 juni 2017. Observera att ej utnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter teckningstidens
utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive
aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear Sweden. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna
måste de antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 29 juni 2017 eller säljas senast den 27 juni 2017.
Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En
eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande på Bolagets hemsida senast den
29 juni 2017.
Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier sker på AktieTorget från och med den 14 juni 2017 till dess att Bolagsverket
har registrerat Nyemissionen, vilket beräknas ske under vecka 28 2017.

E.4

Intressen och
eventuella
intressekonflikter

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Bolaget samt agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.
Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Sivers IMA i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank AB erhåller
en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet och Setterwalls Advokatbyrå
erhåller löpande ersättning för utförda tjänster. Därutöver har Erik Penser Bank AB och Setterwalls Advokatbyrå
inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan
parterna som i enlighet med det ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.
Sivers IMA har ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare för vilka ersättning om 8,0
procent av garanterat belopp utgår.
Utöver ovanstående parters intresse att Nyemissionen kan genomföras framgångsrikt, samt avseende övriga
emissionsgaranter att avtalad ersättning utbetalas, bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra
intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller
andra intressen Nyemissionen.

E.5

Säljare av
värdepapper och
avtal om lock-up

I samband med slutförandet av förvärvet av CST Global erlade Sivers IMA en initial köpeskilling om 27 924 998
aktier i Sivers IMA. Vissa av säljarna av CST Global, däribland Keith Halsey och Erik Fällström, som även är större
aktieägare i Bolaget, har åtagit sig att under tolv månader från och med den 4 maj 2017 inte sälja eller på annat
sätt överlåta sina respektive innehav i Bolaget utan Erik Penser Banks skriftliga medgivande. Åtagandet om lockup omfattar även aktier i Sivers IMA som kan komma att erhållas som tilläggsköpeskilling. Åtagandet omfattar
däremot inte aktier som tecknas i Erbjudandet. Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas omfattas sammantaget cirka
33 procent av aktierna i Bolaget av åtaganden om lock-up.

E.6

Utspädningseffekt

Antalet aktier kommer, vid fullteckning i Nyemissionen, att öka med 23 270 831 aktier från 69 812 495 till 93 083
326 aktier och innebära en utspädningseffekt som uppgår till högst 23,1 procent.

E.7

Kostnader som
åläggs investerare

Ej tillämplig. Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med Bolagets aktie på
AktieTorget utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel
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Riskfaktorer
En investering i Sivers IMA är förenad med risk. Vid bedömningen av Koncernens framtida utveckling är det av stor
vikt att potentiella investerare överväger all information som lämnas i Prospektet, i synnerhet de riskfaktorer som
nämns nedan och som beskriver vissa av de risker som förknippas med en investering i Sivers IMA. Var och en av dessa
riskfaktorer, liksom övriga risker och osäkerheter som nämns i Prospektet, kan, om de inträffar, ha en väsentlig negativ
effekt på Sivers IMAs verksamhet, resultat, finansiella ställning och framtidsutsikter. Riskfaktorerna som beskrivs är inte
rangordnade efter betydelse och utgör inte heller en heltäckande beskrivning av alla de risker Koncernen kan ställas
inför. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända för Sivers IMA, eller som Sivers IMA för närvarande inte
anser vara väsentliga, kan också komma att utvecklas till faktorer som kan ha en väsentlig negativ effekt på Koncernens
verksamhet, resultat eller finansiella ställning.

Verksamhets- och branschrelaterade risker
Internationell affärsverksamhet

Koncernen arbetar globalt med kunder i fler olika världsdelar.
Sivers IMA är därmed utsatt för risker såsom försämringar
i handelspolitiska förutsättningar, förändringar i regelverk
mellan länder, begränsat skydd för immateriella rättigheter,
olika redovisningsstandarder och skattesystem och skiftande
betalningsvillkor. Försämringar i dessa omvärldsfaktorer skulle
kunna medföra negativ påverkan på Koncernens verksamhet,
resultat och finansiella ställning.

Osäkerhet rörande den framtida
marknadsutvecklingen
Det är styrelsens bedömning att Koncernen är verksamt
på en marknad som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt och
goda intjäningsmöjligheter under de kommande åren.
Det föreligger dock risk att marknaden utvecklas i en för
Koncernen ofördelaktig riktning på grund av förändrade
makroekonomiska faktorer, teknisk utveckling, nya regelverk
eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer. Detta skulle kunna
medföra negativ påverkan på Koncernens verksamhet, resultat
och finansiella ställning.

Teknisk utvecklingsrisk
Den marknad Sivers IMA är verksamt inom utvecklas
kontinuerligt beroende på kunders behov och beteenden.
Det finns risk att resultaten av den tekniska utvecklingen
inte motsvarar Koncernens egna, kunders eller marknadens
förväntningar. Detta kan i sin tur innebära försenad eller
helt utebliven marknadslansering av delar av eller hela
produktkategorier med uteblivna intäkter och/eller ökade
utvecklingskostnader som följd. Likaså finns det risk att
Koncernen inte lyckas finna de tekniska lösningar som krävs för
en kommersiell lansering, eller att dessa mål inte uppnås inom
rimlig tid, med negativ påverkan på Koncernens verksamhet,
resultat och finansiella ställning som en tänkbar konsekvens.

Konkurrens
Sivers IMA agerar på en starkt konkurrensutsatt marknad. Det
finns en risk att satsning på produktutveckling inom samma
område från en eller fler konkurrenter skulle kunna påverka

Koncernens utveckling och försäljning negativt. Därtill finns
risken att konkurrerande metoder och produkter kan visa sig
vara mer effektiva, säkrare eller billigare än de som Sivers IMA
har utvecklat. Konkurrenter med väsentligt större ekonomiska,
tekniska och personella resurser kan även driva mer effektiva
processer med tillståndsgivande myndigheter. Detta skulle
kunna innebära att konkurrenter till Koncernen kan komma
att utveckla kommersiella produkter snabbare än Sivers
IMA. Koncernens konkurrenter kan även ha tillgång till större
kapacitet för tillverkning, marknadsföring och distribution än
Sivers IMA. Om Sivers IMA inte får eller lyckas bibehålla den
konkurrenskraft som krävs för att lyckas på marknaden, skulle
detta kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Beroende av nyckelpersoner
Koncernens organisation består av anställda med betydande
affärsmässiga och tekniska kunskaper. Styrelseledamöter,
ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner innehar
kompetenser som har stor betydelse för Koncernen och dess
verksamhet. Sivers IMAs förmåga att anställa och bibehålla
sådana personer är beroende av ett flertal faktorer, varav
några ligger bortom Koncernens kontroll, bl a konkurrens på
arbetsmarknaden. Förlust av en styrelseledamot, ledningseller nyckelperson skulle kunna innebära att viktiga kunskaper
går förlorade, att uppställda mål inte skulle kunna uppnås eller
att genomförandet av Sivers IMAs affärsstrategi skulle påverkas
negativt. Om befintliga nyckelpersoner skulle lämna Koncernen
eller om Sivers IMA inte skulle kunna anställa eller bibehålla
kvalificerade och erfarna ledningspersoner skulle det ha en
väsentlig negativ inverkan på Sivers IMAs verksamhet, resultat
och finansiella ställning.

Beroende av ett fåtal kunder
Sivers IMA har idag ett 50-tal aktiva kunder. Tio stycken av dessa
står för ca 80 procent av Koncernens nuvarande omsättning.
Skulle någon av dessa kunder minska eller helt upphöra
med sina inköp kan detta ha en väsentlig negativ inverkan
på Koncernens omsättning under en kortare eller längre
period, vilket i sin tur skulle medföra en negativ påverkan på
Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.
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Risken i affärsmodellen

Beroende av leverantörer och producenter

Koncernen är avhängig av att kunderna lyckas med sina
produkter och produktlanseringar för att Koncernens
komponenter och subsystem skall säljas. Det föreligger en
risk att kunderna inte lyckas övertyga sina slutkunder om att
välja deras lösning varvid Sivers IMAs verksamhet, resultat och
finansiella ställning påverkas negativt.

Sivers IMA har ett nära samarbete med leverantörer och
producenter av Koncernens produkter och utvecklar
tillsammans logistikfunktioner och de kvalitetskontroller som
omgärdar leveranserna. Risk föreligger att brister i dessa
funktioner och rutiner kan leda till ökade kostnader eller
förlorade inkomster, med en negativ inverkan på Koncernens
resultat och finansiella ställning som följd. Det finns vidare en
risk att en eller flera av dessa leverantörer och producenter inte
skulle vara villiga att fortsätta avtalat samarbete med Sivers IMA
eller att de inte skulle vara villiga att fortsätta avtalat samarbete
enligt för Sivers IMA fungerande villkor och att Koncernen i
ett sådant läge inte skulle kunna ersätta en sådan leverantör
eller producent på ett tidsmässigt, kvalitativt eller ekonomiskt
fullgott sätt. Detta skulle i sådana fall kunna medföra negativa
effekter på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella
ställning.

Beroende av samarbetspartners och underleverantörer
Koncernen är beroende av partners och har etablerat
samarbeten och affärsförhållanden med etablerade aktörer på
marknaden. Om någon av dessa partners skulle försättas i en
position som försvårar eller försenar partners åtaganden inom
ramen för samarbetet eller affärsförhållandet uppkommer risk
att Koncernens verksamet, resultat och finansiella ställning
påverkas negativt.

Priser och tillgänglighet på insatsvaror
Sivers IMAs verksamhet är beroende av vissa insatsvaror med
hög komplexitet. Sivers IMA kan inte kontrollera alla faktorer
som påverkar prissättningen av de insatsvaror som Koncernen
är beroende av. Det finns en risk att Sivers IMA inte vid var tid
har tillgång till den kvantitet av dessa insatsvaror som behövs
för att slutföra den tillverkning som Koncernen blivit anlitad att
utföra.

Det finns även en risk att Sivers IMAs leverantörer eller
producenter inte till fullo kommer att kunna uppfylla de
kvalitetskrav som Koncernen ställer. Likaså kan en etablering
av nya leverantörer eller producenter bli mer kostsam och/
eller ta längre tid än vad Koncernen beräknat. Dessa faktorer
kan komma att påverka Sivers IMAs verksamhet, resultat och
finansiella ställning negativt.

Förmåga att hantera tillväxt

Produktionsstörningar

Sivers IMAs verksamhet kan komma att växa betydligt genom
en plötslig och oväntad ökning i efterfrågan på Koncernens
produkter, vilket skulle ställa stora krav på Koncernens
ledning och den operativa och finansiella kapaciteten. I takt
med att personal och verksamhet växer behöver Koncernen
implementera effektiva planerings- och ledningsprocesser för
att på ett verksamt sätt kunna genomföra affärsplanen på en
marknad under snabb utveckling. Om Sivers IMA inte lyckas
hantera ökade kapacitetsbelastningar skulle det kunna få en
väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat
och finansiella ställning.

Framtida teknisk utveckling
Verksamhetens marknader utvecklas kontinuerligt beroende
av kunders önskemål och beteenden. För att behålla en
marknadsposition på en marknad i ständig förändring är
verksamheten beroende av att kunna leverera produkter och
tjänster som svarar mot kunders krav. Det finns en risk att
teknisk utveckling ändrar beteendet hos kunder eller att andra
externa faktorer påverkar marknaden och dess struktur på ett
för Sivers IMA ofördelaktig sätt. En sådan utveckling riskerar att
påverka Koncernens försäljning, resultatutveckling och framtida
utsikter negativt.

Skador på produktionsanläggningar, förorsakade av till
exempel brand samt avbrott eller störningar i något led av
produktionsprocessen, till exempel haveri, väderförhållanden,
arbetskonflikter, terroraktiviteter och naturkatastrofer, kan
få negativa konsekvenser dels i form av direkta skador på
egendomen, dels i form av avbrott som förvårar möjligheterna
att leva upp till åtaganden mot kunder. Detta kan i sin
tur få kunder att välja andra leverantörer. Sådana avbrott
eller störningar kan därför komma att inverka negativt på
Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Risker associerade med förvärvet av CST Global
Förvärvet medför ett behov av att den nya verksamheten
integreras i Sivers IMAs befintliga verksamhet. Förvärv är alltid
förenade med risker och osäkerhetsfaktorer. Dessa risker kan
bland annat vara okända bolagsspecifika risker och att kunder,
viktiga partners eller nyckelpersoner lämnar CST Global.
Därtill finns det en risk att den nya verksamheten inte kan
integreras på ett effektivt sätt på grund av teknologi, tidspress,
inlärningsprocesser, kulturskillnader och kundrelationer m.m.
vilket kan bidra till att förväntade synergieffekter inte uppnås,
vilket kan påverka Koncernens verksamhet, finansiella ställning
och resultat negativt.
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Tvister
Koncernen kan från tid till en annan bli inblandad i tvister
inom ramen för den normala affärsverksamheten och det
finns en risk att Koncernen blir föremål för rättsliga krav från
patienter, kunder, leverantörer, konkurrenter eller andra
marknadsaktörer. Sådana tvister och krav kan vara tidskrävande,
störa den normala verksamheten, avse betydande ekonomiska
belopp och medföra väsentliga kostnader. Vidare kan utgången
av komplicerade tvister vara svår att förutse och värdera.
Sammantaget finns det en risk för att tvister kan ha en negativ
inverkan på Sivers IMAs verksamhet, resultat och finansiella
ställning.

Politisk risk
Sivers IMA är på olika sätt verksamt i och genom ett stort
antal länder och kan därigenom påverkas av politiska och
ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Det finns en
risk att Sivers IMA påverkas negativt genom förändringar av
lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska
bolag. Koncernen kan även komma att påverkas av politiska
och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Sivers
IMA kan också komma att påverkas negativt av eventuella
inrikespolitiska beslut. Därutöver kan Storbritanniens utträde
från Europeiska Unionen, Brexit, skapa stor osäkerhet på
den europeiska marknaden, och påverkan på Koncernens
europeiska verksamhet är svår att förutsäga. Fortsatt eller
förvärrad ekonomisk instabilitet p g a Brexit eller andra skäl
kan innebära en negativ påverkan på Koncernens verksamhet,
resultat och finansiella ställning.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Såväl Sivers IMA som CST Global har under lång tid redovisat ett
negativt rörelseresultat och kassaflödet förväntas huvudsakligen
fortsatt vara negativt till dess att Koncernen lyckas generera
intäkter från försäljning av produkter i tillräcklig omfattning.
Koncernen står inför investeringar syftande till att öka CST
Globals produktionskapacitet samt Sivers IMAs färdigställande
av WIGig och PtP chip för volymproduktion i kombination med
produktutveckling inom framförallt 5G, vilka kan bli mer tidoch kostnadskrävande än planerat. Eftersom Koncernen inte
har någon dokumenterad vinstintjäningsförmåga finns det
en risk att Koncernen även fortsättningsvis kan komma att
behöva ytterligare kapital, dels i form av rörelsekapital och
dels i form av rörelsefinansiering. Tillgången till samt villkoren
för ytterligare finansiering påverkas av ett flertal faktorer, bland
annat omständigheter på den finansiella marknaden rent
generellt, den generella tillgången på krediter samt Koncernens
kreditvärdighet och kreditkapacitet. Om Koncernen, helt eller
delvis, misslyckas med att anskaffa tillräckligt kapital, eller
lyckas göra det endast på ofördelaktiga villkor, skulle det
kunna inverka väsentligt negativt på Koncernens verksamhet,
finansiella ställning och resultat.
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Valutakursrisk
Med valutarisk avses risken för att valutaförändringar har en
väsentlig negativ inverkan på Sivers IMAs resultaträkning,
balansräkning eller kassaflöde. Exponering för valutakursrisk
förekommer vid köp eller försäljning av produkter eller tjänster
i en annan valuta än moderbolagets eller dotterbolagens lokala
valutor samt vid omräkning av dotterbolagens balansräkningar
och resultaträkningar i utländska valutor till SEK. Därmed
föreligger det både transaktions- och omräkningsexponering.
Koncernens internationella verksamhet ger upphov till ett
betydande kassaflöde i utländsk valuta. Koncernen är främst
exponerat för förändringar i GBP, EUR och USD i förhållande
till SEK. Det finns en risk att valutakursförändringar kan ha
en negativ påverkan på Koncernens verksamhet, resultat och
finansiella ställning.

Skatterisk
Koncernen driver för närvarande verksamhet på ett antal
marknader över hela världen. Verksamheten bedrivs i enlighet
med Koncernens tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal
och bestämmelser i de aktuella länderna. Om det skulle visa
sig att Koncernens tolkning av tillämpliga lagar, skatteavtal och
bestämmelser är felaktig, eller berörda myndigheters tolkning
av dessa eller administrativ praxis, inte är korrekt, eller att
sådana regler, tolkningar och praxis skulle ändras, eventuellt
med retroaktiv verkan, skulle det kunna förändra Sivers
IMAs nuvarande och tidigare skattesituation, vilket riskerar
att negativt inverka på Koncernens verksamhet, resultat och
finansiella ställning.

Risker relaterade till aktien och Nyemissionen
Aktiemarknadsrelaterade risker

Risk och risktagande är en oundviklig del av aktieägande.
Eftersom en investering i aktier kan sjunka i värde finns det
en risk att en investerare inte kan komma att få tillbaka det
investerade kapitalet. En investering i Sivers IMA bör därför
föregås av en noggrann analys. Kursen på Sivers IMAs aktier
kan komma att sjunka under teckningskursen i Nyemissionen.
Den som väljer att teckna Nya Aktier skulle då kunna göra
en förlust vid försäljning av sådana aktier. Aktiekursens
utveckling är beroende av en rad faktorer som står utanför
Koncernens kontroll. Sådana faktorer omfattar bland annat
det allmänna konjunkturläget, marknadsräntan, alternativa
avkastningsmöjligheter, kapitalflöden samt politisk osäkerhet.

Framtida försäljning av större aktieposter kan
påverka aktiekursen negativt
Betydande försäljningar av aktier som görs av större aktieägare,
liksom en allmän marknadsförväntan om att ytterligare
försäljning kommer att genomföras, kan påverka kursen på
Sivers IMAs aktie negativt. Keith Halsey och Erik Fällström som
är större aktieägare i Koncernen samt vissa andra befintliga
aktieägare har åtagit sig att under tolv månader från och med
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den 4 maj 2017 inte sälja aktier. Efter lock-up periodens utgång
kommer de aktieägare som varit föremål för lock-up vara fria
att sälja sina aktier i Sivers IMA. Försäljning av stora mängder
aktier av berörda aktieägare, liksom en förväntan om att sådana
försäljningar kan komma att ske, kan få kursen på Sivers IMAs
aktier att sjunka.

Utspädning
Aktieägare som helt eller delvis väljer att inte utnyttja sina
teckningsrätter i Nyemissionen kommer att bli utspädda,
med innebörden att dessa aktieägares relativa röststyrka vid
bolagsstämma försvagas samt att aktieägarens andel i Sivers
IMAs kapital, vinst samt eventuellt överskott vid likvidation
minskar. Vidare kan Sivers IMA i framtiden behöva genomföra
ytterligare nyemissioner av aktier och/eller aktierelaterade
instrument vilket kan medföra utspädning för de aktieägare
som av någon anledning inte kan delta i sådan emission eller
väljer att inte utnyttja sin företrädesrätt att teckna aktier.
Detsamma gäller emissioner som riktas till andra än befintliga
ägare.

Begränsad likviditet
Utöver löpande handel med Sivers IMAs aktier kommer
teckningsrätter och betalda tecknade aktier (BTA) att vara
föremål för handel på AktieTorget under en begränsad tid i
samband med Nyemissionens genomförande. Det finns en
risk att det inte utvecklas en effektiv och likvid marknad för
Sivers IMAs aktier och aktierelaterade värdepapper, vilket kan
innebära svårigheter för en aktieägare att förändra sitt innehav
av aktier, teckningsrätter eller BTA vid en tidpunkt och till en
kurs som är godtagbar. Vidare medför en begränsad likviditet
en risk för att noterad köp- respektive säljkurs för Sivers IMAs
aktier inte rättvisande återger det pris som en större aktiepost
verkligen betingar. Vid handel med teckningsrätter och BTA
kommer kursen på dessa värdepapper att bland annat påverkas
av kursutvecklingen för utestående aktier i Sivers IMA och kan
bli föremål för större volatilitet än sådana aktier.

Ägare med betydande inflytande
Sivers IMA har ett fåtal större aktieägare. Dessa har genom
sina respektive innehav i Sivers IMA möjlighet att utöva ett
väsentligt inflytande över Koncernen och kan komma att
påverka bland annat sådana angelägenheter som är föremål
för omröstning på bolagsstämma. En aktieägarkoncentration
kan vara till nackdel för andra aktieägare om dessa har andra
intressen än Sivers IMAs övriga ägare. Större aktieägare kan
även ha möjlighet att förhindra eller försvåra att Sivers IMA
förvärvas genom ett offentligt uppköpserbjudande om sådant
erbjudande är förenligt med sedvanligt villkor av 90 procents
acceptans. Betydande försäljningar av aktier som genomförs av
större aktieägare kan även påverka aktiekursen negativt.
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Det är inte säkert att Sivers IMA i framtiden kan
lämna utdelning
Bolaget har hittills inte lämnat utdelning. Storleken på
kommande utdelningar beror på Koncernens framtida resultat,
finansiella ställning, kapitalbehov och kassaflöden. Det finns
därför en risk att utdelning i Sivers IMA inte kommer att föreslås
eller beslutas om under ett visst år. Styrelsens avsikt är att
utdelning skall spegla Sivers IMAs långsiktiga resultatutveckling
och kapitalbehov. Sivers IMAs styrelse kan vara av uppfattningen
att Koncernen inte har tillräckligt med utdelningsbara medel
för att genomföra någon vinstutdelning. För det fall att ingen
vinstutdelning lämnas kommer en investerares eventuella
avkastning att vara beroende av aktiekursens utveckling.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Sivers IMA har erhållit garantiåtaganden om 28,95 MSEK
samt teckningsförbindelser om 40,5 MSEK, motsvarande 85,3
procent av Nyemissionen. Dessa åtaganden är emellertid inte
säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande
arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av
dessa garantiåtaganden inte skulle infrias, finnas en risk att
Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att
Koncernen skulle tillföras ett mindre kapital än beräknat och
nödvändigt för fortsatt drift.
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Inbjudan till teckning av aktier
På årsstämman den 30 maj 2017 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av
aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökas med högst 11 635 415,50 SEK
genom utgivande av högst 23 270 831 Nya Aktier. Avstämningsdag för rätt till deltagande i Nyemissionen är den 8 juni 2017. Aktieägare
kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning
av en (1) Ny aktie. I den utsträckning Nya Aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare
som tecknar aktier utan företrädesrätt i enlighet med vad som anges i avsnittet ”Villkor och anvisningar”. Sådan tilldelning ska i första
hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Teckningstiden löper under perioden 14 – 29 juni 2017, eller
den senare dag som bestäms av styrelsen samt i övrigt i enlighet med vad som framgår av avsnittet ”Villkor och avisningar”.
Teckningskursen per aktie uppgår till 3,50 SEK, vilket innebär att Nyemissionen, om den fulltecknas, sammanlagt tillför Bolaget cirka
81,4 MSEK före emissionskostnader .
Genom Nyemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 11 635 415,50 SEK till högst 46 541 663 SEK. Antalet aktier ökar med högst
23 270 831 Nya Aktier till högst 93 083 326 aktier, motsvarande en ökning med högst cirka 33 procent. Aktieägare som väljer att inte
delta i Nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 25 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig
för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
Ett antal av Bolagets större aktieägare har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna Nya Aktier motsvarande sina respektive
aktieinnehav, vilket motsvarar 40,5 MSEK eller 49,8 procent av Nyemissionen. Därutöver har vissa investerare genom emissionsgarantier
förbundit sig att vid behov teckna Nya Aktier motsvarande 28,9 MSEK eller 35,5 procent av Nyemissionen. Sammantaget motsvarar
dessa åtaganden cirka 85,3 procent av Nyemissionen.
Härmed inbjuds aktieägarna i Sivers IMA att med företrädesrätt teckna Nya Aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Prospektet.
Stockholm den 12 juni 2017
Sivers IMA Holding AB (publ)
Styrelsen

1

Från emissionsbeloppet om ca 81,4 MSEK kommer avdrag göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 7 MSEK (varav ca 2,3 MSEK utgörs av ersättning för

emissionsgarantier). Netto beräknas Nyemissionen tillföra Sivers IMA ca 74,4 MSEK.
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Bakgrund och motiv
Sivers IMA har under många år utvecklat nyckelteknologier som gör det möjligt att samla in, tolka och skicka information på ett sätt som
tidigare inte varit möjligt, till en kostnad som blir allt lägre. Denna teknologi möjliggör att trådlöst skicka information snabbare för att
på detta sätt öka kapaciteten i mobilnäten med hjälp av millimetervågskommunikation samt samla information med radarsensorer och
göra den tolkningsbar. Bolagets grundteknologi har en central funktion i lösningen att hantera såväl ständigt ökade datamängder i våra
mobilnät som behovet av sensorer i framtidens nät för Internet of Things. Med introduktionen av nya millimetervågsprodukter som
genomförs har Sivers IMA utvecklats från att vara en komponentleverantör till att också kunna leverera chip, moduler och subsystem.
Den 12 april 2017 meddelade Sivers IMA att Bolaget ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i CST Global. CST Global är ett
privatägt företag som designar, tillverkar och levererar halvledarlasrar och andra halvledarbaserade optiska produkter. Det största
tillämpningsområdet är optisk kommunikation. Kunderna finns inom telekommunikation, fibernät, industri, försvar och hälsa.
Förvärvet av CST Global ligger väl i linje med Sivers IMA långsiktiga strategi att bredda produktutbudet inom utvalda nischmarknader
och stärka sin position som global halvledarkoncern. CST Global är känt för sina tekniska högpresterande lösningar och företaget har
egen wafer-tillverkning av III-V-baserade optiska produkter. Tillverkningen sker vid produktionsanläggningen i Glasgow, Skottland.
CST Global har till exempel produkter som är mycket viktiga för passiva optiska nät (PON), vilka används till “Fiber-to-the-home” och
“Fiber-to-the-office”. Marknaden för bredband växer kraftigt och de tekniker som nu utvecklas för att möta denna efterfrågan är WiGig,
5G och fiber. Med förvärvet av CST Global kan Sivers IMA nu leverera lösningar där alla dessa teknologier ingår. Sivers IMA avser att
fortsätta expandera CST Globals produktportfölj och kundbas. Förutom intressanta XPON/GPON produkter inriktade på bredband, har
CST Global under senaste året utvecklat datakommunikationsprodukter som ligger i framkant för datacentermarknaden och den s.k.
metro haul marknaden, vilka bygger på 100 Gbps optiska laserprodukter.
Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande
tolvmånadersperioden. Det är med denna bakgrund, i kombination med ett identifierat investeringsbehov för att möta en bedömd
ökad efterfrågan samt för att stödja målsättningen att uppnå tillväxt under lönsamhet, som styrelsen beslutade att föreslå årsstämman
den 30 maj 2017 att besluta om Nyemissionen. Vid full teckning inbringar Nyemissionen en bruttolikvid om 81,4 MSEK före avdrag
av emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 7 MSEK (varav ca 2,3 MSEK utgörs av ersättning för emissionsgarantier). Av
nettolikviden avses i första hand ca 35 MSEK användas som rörelsekapital vilket även inkluderar Sivers IMA:s färdigställande av WiGig
och PtP chip för volymproduktion i kombination med produktutveckling inom framförallt 5G, och i andra hand ca 25 MSEK användas
till öka CST Globals produktionskapacitet, medan resterande del ska användas för att skapa finansiell beredskap för att möta perioder
med fluktuationer då inflöde av order kan påverkas av långa beslutsprocesser och ledtider.
Styrelsen för Sivers IMA är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen för Sivers IMA har vidtagit alla rimliga
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden
och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Stockholm den 12 juni 2017
Sivers IMA Holding AB (publ)
Styrelsen
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VD har ordet
När jag för lite över två år sedan började på Sivers IMA kunde jag konstatera att millimetervåg
och FWMC-radar är teknologier som är nödvändiga för att kunna anta utmaningar som finns i
samhället. Bolaget hade då sedan lång tid forskat och utvecklat kunskaper inom dessa kärnområden
som är och kommer bli väldigt viktiga delar inom dagens och framtidens kommunikation- och
sensorsamhälle. Datatrafiken fortsätter att växa explosivt över hela världen, enorma datacenter
växer fram, molntjänster, fiber-TV för Ultra HD, Virtual reality (VR). Sensorer förväntas finnas överallt
i näten för Internet of Things och vi kommer se självkörnade bilar som behöver både sensorer och
datanät av yppersta klass. Därför byggs det nu både fibernät och 4,5G mobilnät och det planeras
och utvecklas redan nästa generations mobila nät s k 5G-nät.
Sivers IMA börjande för lite över två år sedan vidareutveckla Bolagets djupa grundkunskaper och
kärnteknik inom millimetervåg för att skapa ett bolag som skulle kunna erbjuda denna teknik i stora
volymer och stödja den utveckling som nu står för dörren. Vi har därför tagit fram en ny generations
millimetervågsprodukter som kan produceras i höga volymer. Produkterna är i prototypstadiet, men vi har fått bra återkoppling från
marknaden, exempelvis blev en produkt utnämnd till ”Månadens mest värdefulla produkt” i Microwave Journal i januari 2017 och
tack vare Sivers IMAs WiGig produkt har Sivers IMA blivit partner till det framstående amerikanska halvledarföretag Integrated Device
Technology, Inc (IDT).
Vi står nu inför investeringar som kommer att göra produkterna klara för volymproduktion, vilket en del av nyemissionen syftar
till. Vidare har vi också granskat den övergripande strategin och sett att flera andra bolag, däribland Macom och IDT, valt att satsa
på både halvledarbaserade optiska laserprodukter för fastanät och på millimetervåg för trådlösa nät. Det var därför ett naturligt
nästa steg i Sivers IMAs utveckling att förvärva CST Global, vilket skapar en global halvledarkoncern med produkter i världsklass.
Den nya koncernen kommer utveckla och tillverka chip, komponenter, moduler och subsystem baserat på egenutvecklad avancerad
grundteknologi inom mikrovåg, millimetervåg och halvledarbaserade optiska produkter. Både Sivers IMA och CST Global är var för
sig betydande aktörer på marknaden och internationellt erkända inom sin respektive områden, och tillsammans kommer vi att bli en
starkare aktör. Tittar vi t ex på proforma-nettoomsättningen för den sammanslagna koncernen för 2016, så ökar den med 267 procent
jämfört med Sivers IMAs nettoomsättning för 2016. Dessutom visar båda bolagen på en omsättningstillväxt för första kvartalet 2017
på över 45 procent.
Förvärvet av CST Global är baserat på både den övergripande strategin ovan men också på att CST Global i sig själv står inför en
spännande tillväxtfas. Även CST Global behöver kortsiktigt kapital för att säkra sin tillväxt, vilket är ytterligare en del av det som
nyemissionen syftar till. Med en nyemission som redan är garanterad till 85 procent och en mycket spännande framtid, så är jag
hoppfull om att vi skall kunna börja realisera vår vision om att bli en starkt växande global halvledarkoncern med produkter i världsklass.
Jag hoppas att ni delar min optimism och jag välkomnar alla befintliga och nya aktieägare ombord på resan!
Anders Storm
Sivers IMA Holding AB
Verkställande direktör
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Villkor och anvisningar
Företrädesrätt till teckning

Information till direktregistrerade aktieägare

Teckningskurs

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt
förda förteckningen över panthavare m fl erhåller inte någon
emissionsredovisning utan underrättas separat.

Den som på avstämningsdagen den 8 juni 2017 är registrerad
som aktieägare i Sivers IMA äger rätt att med företräde teckna
aktier i Nyemissionen. Innehav av tre (3) aktier berättigar till
teckning av en (1) Ny Aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och
andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse för
teckning av Nya Aktier.

Teckningskursen är 3,50 SEK per aktie. Courtage utgår inte.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som
är berättigad att erhålla teckningsrätter är den 8 juni 2017.
Sista dag för handel med Sivers IMAs aktie med rätt att erhålla
teckningsrätter är den 5 juni 2017. Aktien handlas exklusive
rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 7 juni 2017.

Teckningsrätter

Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter.
För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen
erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar
till teckning av en (1) Ny Aktier.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter sker på AktieTorget under perioden
14 – 27 juni 2017.
Bank eller värdepappersinstitut handlägger förmedling av köp
eller försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller
sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller
värdepappersinstitut. Vid sådan handel utgår normalt courtage
enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.

Teckningstid

Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av
teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning
under perioden 14 – 29 juni 2017.
Observera att ej utnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter
teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde.
Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från
respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear
Sweden.
För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste
de antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 29 juni
2017 eller säljas senast den 27 juni 2017.
Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under
vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En
eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom
pressmeddelande på Bolagets hemsida senast den 29 juni
2017.

De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den
av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller
förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi.
Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat
antalet erhållna teckningsrätter.

Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av
teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer inte att
skickas ut.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare

De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos bank eller värdepappersinstitut erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning ska
avseende förvaltarregistrerade aktieägare ske i enlighet med
anvisningar från respektive bank eller värdepappersinstitut.

Teckning och betalning med stöd av
teckningsrätter

Anmälan om teckning av Nya Aktier med stöd av teckningsrätter
ska ske genom samtidig kontant betalning. Observera att
det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå
mottagarkontot. Anmälningssedel som sänds med post bör
därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. För sent
inkommen betalning på belopp som understiger 100 SEK
återbetalas endast på begäran. Teckning och betalning ska ske
i enlighet med något av nedanstående alternativ:
1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear: I det fall samtliga
på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för
teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från
Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning
genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed
inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på
inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.
2. Särskild anmälningssedel: I det fall teckningsrätter
förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl
avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som
framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska
särskild anmälningssedel användas. Anmälan om teckning
genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som
anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta
inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas.
Särskild anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Bank
via telefon och e-post eller laddas ned från hemsidan, www.
penser.se.
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Särskild anmälningssedel ska vara Erik Penser Bank tillhanda
senast kl 17.00 den 29 juni 2017. Endast en anmälningssedel
per person eller firma kommer att beaktas. I det fall fler
än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist
inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Anmälan är bindande.
Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:
Erik Penser Bank
Emissioner/Sivers IMA
Box 7405
103 91 Stockholm
Besöksadress: Apelbergsgatan 27
Telefon: 08-463 80 00
E-post: emission@penser.se
Hemsida: www.penser.se

Teckning utan stöd av teckningsrätter

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av
teckningsrätter enligt ovan ska styrelsen fatta beslut om
tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter.
Sålunda tecknade aktier ska
(i) i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med
stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var registrerad
som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och – vid
överteckning – i förhållande till det antal teckningsrätter som
utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning,
(ii) i andra hand tilldelas dem som endast tecknat aktier utan
stöd av teckningsrätter, och – vid överteckning – i förhållande
till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta
inte kan ske, genom lottning, och
(iii) i tredje och sista hand tilldelas dem som genom avtal med
Bolaget garanterat emissionen i förhållande till respektive
emissionsgarantis belopp och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.

Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd
av teckningsrätter

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter
ska ske under samma tidsperiod som anmälan om teckning av
aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga under perioden
14 – 29 juni 2017.
Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter
ska göras på anmälningssedel som ifylls, undertecknas och
därefter skickas eller lämnas till Erik Penser Bank med adress

Villkor och anvisningar

enligt ovan. Anmälningssedel kan beställas från Erik Penser
Bank via telefon och e-post eller laddas ned från hemsidan,
www.penser.se.
Anmälningssedeln ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast
kl 17.00 den 29 juni 2017. Endast en anmälningssedel per
person eller firma kommer att beaktas. För det fall fler än en
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att
beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan
komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av
avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna
på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit
tilldelning.
Depåkunder hos förvaltare måste anmäla sig för teckning
i enlighet med instruktioner från respektive bank eller
värdepappersinstitut.

Utländska aktieägare

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta
i Nyemissionen ska sända den förtryckta inbetalningsavin, i det
fall samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas, eller särskild
anmälningssedel, om ett annat antal teckningsrätter utnyttjas,
tillsammans med betalning till adress enligt ovan. Betalning
ska erläggas till Erik Penser Bank bankkonto i SEB med följande
kontouppgifter:
Bank: 		
		
Bankkonto:
IBAN-nummer:
Bic-kod/SWIFT:

SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB),
SE-106 40 Stockholm
5565-10 493 04
SE4350000000055651049304
ESSESESS

Observera att till följd av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika riktas inget erbjudande att teckna aktier till
aktieägare eller andra med registrerad adress i något av dessa
länder. Vidare riktas inget erbjudande att teckna aktier till aktieägare eller andra med registrerad adress i något land vars
lagstiftning kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder
eller andra åtgärder för deltagande i erbjudandet än de som
följer av svensk rätt.
Aktieägare med registrerad adress i något av ovanstående
länder uppmanas att kontakta Erik Penser Bank för att erhålla
likvid från försäljning av erhållna teckningsrätter, efter avdrag
för försäljningskostnader, som dessa innehavare annars hade
varit berättigade till. Utbetalning kommer inte att ske om
nettobeloppet understiger 200 SEK.
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Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart
detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar
efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med
bekräftelse att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har
skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav
förvaltarregistrerat via depå hos bank eller värdepappersinstitut
erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier sker på AktieTorget
från och med den 14 juni 2017 till dess att Bolagsverket har
registrerat Nyemissionen, vilket beräknas ske under vecka 28
2017.

Leverans av aktier

Betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ersättas av aktier
så snart Nyemissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter
denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VPkonto och ersättas av Nya Aktier utan särskild avisering. Sådan
ombokning beräknas ske under vecka 29 2017. De Nya Aktierna
kommer att tas upp till handel på AktieTorget i samband med
att Nyemissionen registreras av Bolagsverket.

Rätt till utdelning

De Nya Aktierna berättigar till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
de Nya Aktierna införts i Bolagets aktiebok.

Övrig information

Styrelsen äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra
in erbjudandet att teckna aktier i Sivers IMA i enlighet med
villkoren i Prospektet. En teckning av Nya Aktier är oåterkallelig
och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av
Nya Aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar
kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden
inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt
kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande
eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid
som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Om flera
anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den
anmälningssedel som först kommit Erik Penser Bank tillhanda
att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som
understiger 100 SEK återbetalas endast på särskild begären.
Styrelsen äger rätt att förlänga den period under vilken
anmälan, teckning och betalning kan ske. Sådan eventuell
förlängning offentliggörs genom pressmeddelande.

Offentliggörande av Nyemissionens utfall

Utfallet i Nyemissionen kommer att offentliggöras genom
pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring en vecka efter
teckningstidens utgång.
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Så här gör du för att teckna aktier
1. Du tilldelas teckningsrätter

För varje aktie du innehar i Sivers IMA på avstämningsdagen den 8 juni 2017 erhåller du en (1) teckningsrätt.

AKTIE

TECKNINGSRÄTT

2. Så här utnyttjar du dina teckningsrätter

Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 3,50 SEK.

TECKNINGSRÄTT

AKTIE

3,50 SEK

För dig som har VP-konto

Om du har dina aktier i Sivers IMA på
ett VP-konto framgår antalet teckningsrätter som du har erhållit på den
förtryckta emissionsredovisningen från
Euroclear.

Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter
ska den förtryckta emissionsredovisningen
från Euroclear användas.
Om du har köpt, sålt eller av annan anledning vill utnyttja ett annat antal teckningsrätter ska du fylla i och skicka in ”Särskild
anmälningssedel” som kan erhållas från
Erik Penser Bank via telefon, e-post eller på
www.penser.se

OBS!
Betalning ska ske senast
den 29 juni 2017.

För dig som har depå hos bank/förvaltare
Om du har dina aktier i Sivers IMA på en depå hos en bank eller annan
förvaltare får du information från din förvaltare om antalet teckningsrätter
som du har erhållit.

För att teckna aktier, följ instruktioner
från din förvaltare.

Så här tecknar du aktier utan företrädesrätt
– För dig som har VP-konto
Fyll i Anmälningssedel för teckning av
aktier utan stöd av företrädesrätt som
finns på www.siversima.com samt www.
penser.se.

Anmälningssedeln ska vara Erik
Penser Bank tillhanda senast
den 29 juni 2017.

Om du blir tilldelad aktier får du
en avräkningsnota som ska betalas enligt anvisningar på denna.

– För dig som har depå hos bank/förvaltare
Teckning och betalning ska ske genom respektive bank/förvaltare.

För att teckna aktier, följ instruktioner från
din förvaltare.
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Marknadsöversikt
I detta avsnitt presenteras en översikt av den marknad på vilken Sivers IMA är verksam och de särskilda
marknadsförutsättningar som präglar Bolagets verksamhet. Prospektet innehåller information från tredje part i form
av bransch- och marknadsinformation samt statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och studier,
marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig information samt kommersiella publikationer, i vissa fall historisk
information. Viss information om marknadsandelar och andra uttalanden i Prospektet avseende den bransch inom vilken
Bolagetsverksamhet bedrivs samt Bolagets ställning i förhållande till dess konkurrenter är inte baserad på publicerad
statistik eller information från oberoende tredje part. Sådan information och sådana uttalanden återspeglar snarare
Bolagets bästa uppskattningar med utgångspunkt i information som erhållits från bransch- och affärsorganisationer och
andra kontakter inom den bransch där Bolaget konkurrerar samt information som har publicerats av dess konkurrenter.
Bolaget anser att sådan information är användbar för investerares förståelse för den bransch i vilken Bolaget är
verksamt och Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden som
ligger bakom siffrorna, marknadsinformationen och annan information som hämtats från offentligt tillgängliga källor.
Bolaget har inte heller gjort några oberoende verifieringar av den information om marknaden som har tillhandahållits
genom tredje part, branschen eller allmänna publikationer. Emittenten har återgivit information från tredje part
korrekt, såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av
berörd tredje man. Inga uppgifter har utelämnats som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller
missvisande. Även om Bolaget är av uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte verifierats
av någon oberoende källa och Bolaget kan inte garantera deras riktighet.

Sammanfattning

Radar- och telekommunikationsindustrin är inne i ett
fundamentalt skifte där många nya produkter tas fram för att
säkerställa nya behov på marknaden. Radar används i fler och
fler områden och många nya produkter, såsom laserdioder
och millimetervågskomponenter, är absolut nödvändiga för att
stödja den fortsatt explosiva tillväxten av användning av mobil
datatrafik. Denna typ av produkter och komponenter kommer,
inom några år, finnas i många hem och i flera miljarder olika
produkter. Sivers IMA har under låg tid investerat i att utveckla
teknik och produkter för att möta denna marknad. Samt nu
senast förvärvat CST global för att få tillgång till laserdiodsteknik
som används och kommer att fortsätta användas i det
uppkopplade samhället. Framtidens radarsensorer kommer
finnas över allt i den infrastruktur för Internet of Things (IoT)
som byggs upp. Dagens datanät kräver allt högre bandbredd
och framtidens 5G-nät behöver lägre latens och ännu högre
bandbredd för att t ex säkerställa att framtidens självkörande
bilar inte krockar. Telekomoperatörerna står under ständig
press att förse sina kunder med allt högre kapacitet till
lägre kostnad. Enligt Ericsson Mobility Report (Nov 2016),
så kommer mobildatatrafiken fortsätta öka fram till 2022
med 10 ggr dagens nivå (se figur nedan), medan Huaweis
Global Connectivity Index visar att år 2025 kommer antalet
installerade enheter av IoT att kräva över 100 miljarder
anslutningar. Tillsammans med CST Global har Sivers IMA
i många fall den unika kompetens som krävs för att erbjuda
produkter till denna spännande marknad.

GLOBALA MOBILDATATRAFIKEN (EXABYTES PER MÅNAD)

MOBILDATATRAFIKEN FÖRVÄNTAS ÖKA MED 10 GGR DAGENS
NIVÅ FRAM TILL 2022.
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Data och Telekommunikationsnäten

Datatrafiken fortsätter växa explosivt över hela världen,
mobildatatrafik växte med ca 63 procent under 2016 enligt
Cisco Visual Networking Index (mars 2017). På landsnivå
stod Indonesien, Kina och Indien för den globala tillväxten
med 142, 86 respektive 76 procent. Enligt Ericsson Mobility
Report (Nov 2016), så kommer mobildatatrafik fortsätta
öka fram till 2022 med 10 ggr dagens nivå. Detta skapar ett
stort behov av ny teknik som erbjuder bättre och snabbare
lösningar inom alla områden. Under de senaste åren har
efterfrågan på mobiler och utrustning som kan hantera
betydligt större datamängder ökat kraftigt. Kunder förväntar
sig mobiler som stödjer ett ökat användande av dataintensiva
applikationer och sociala medier samt en i princip olimiterad
dataåtkomst både hemma, på tunnelbanan och utomlands.
Detta i kombination med att tekniken utvecklas i snabb
takt med allt snabbare fasta och mobila nätverk talar för
att telekommarknaden kommer fortsätta utvecklas och
efterfråga produkter och komponenter som klarar av denna
kapacitetsutbyggnad. Telekomoperatörerna är under ständig
press att förse sina kunder med allt högre kapacitet till lägre
kostnad. Bolaget bedömer därför att behovet av laserdioder
och millimetervågskomponenter i samband med uppgradering
av bredband och mobila näten är mycket stort. Sivers IMAs
millimetervågsprodukter och CST Globals laserdioder är väl
lämpade att lösa uppgiften att öka överföringskapaciteten inom
datacenter, till hemmet, till kontoret och mellan basstationer
och stamnäten.
Dagens 2G, 3G och 4G GSM/LTE-nätverk har traditionellt
sett använt makrocell eftersom de täcker ett stora områden
vid användande av dagens frekvensband för kommunikation
mellan telefon och basstation. Länken mellan basstation och
stamnät kallas Backhaullänk och den vanligaste tekniken för
Backhaullänk har idag varit koppar, fiber och mikrovågsteknik
i frekvensområden (6-42 GHz), Den totala marknaden för
mikrovågslänkar bedöms av Bolaget uppgå till cirka 5 000 MUSD
per år, vilket motsvarar en försäljning av cirka 1-1,2 miljoner
enheter per år de senaste 10 åren. Fiberanvändning för backhaul
beräknas öka till det dubbla i storlek fram till 2019 enligt ABIresearch. På grund av begränsningar i tillgänglig bandbredd för
mikrovågsteknik ser vi ett stort behov av millimetervågslösning
för makroceller, vilket bekräftas av Ericssons rapport
”Microwave towards 2020, Sept 2015” där Ericsson estimerar
att ca 20 procent av den trådlösa backhaulmarknaden kommer
vara millimetervågs E-band. E-bandet är bra lämpat för längre
avstånd och kan idag erbjuda upp till 10 Gbps-hastighet. Nokia
ser också att laserchip, s k 10G-PON (PON är ett fiberoptiskt
datanätverk) kommer vara en annan viktig del av framtidens
5G backhaullänkar (ref: https://www.nokia.com/en_int/news/
releases/2017/02/14/nokia-next-generation-fiber-technologydelivers-high-capacity-low-latency-mobile-transport-solution-
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for-5g-era). Detta förenar CST Globals produktportfölj med
Sivers IMAs trådlösa backhaullänkar för 5G, där Sivers IMAs
millimetervågs produkter kommer att komplettera 10G-PON
för backhaul för 5G-nätverken, vilket ytterligare förklarar den
strategiska grunden för att ha tillgång till både laserdioder och
millimetervågs produkter.
Behoven av bandbredd ökar och man förväntar sig snart
gigabit hastigheter i hemmet. Idag är det endast fiberlänkar
eller trådlösa millimetervågslänkar (FWA) som kan erbjuda
detta. FTTH (fiber-to-the-home), som ingår i Fiber till X (FTTX)
marknaden, är en generisk term för bredbandsnätarkitektur
som använder optisk fiber för att tillhandahålla hela eller del
av den lokala slingan som används för kommunikation den
sista biten (eng. last mile) till hemmet. "WiGig" och framtida
5G millimetervågsinfrastrukturen kan också erbjuda hög
bandbredd genom s.k. fast trådlöst nät (FWA). WiGig som
bygger på IEEE 802.11ad-standarden kan erbjuda hastighet
på över 1 Gbps, och använder licensfritt spektrum på 60 GHz.
CST Global tillverkar optiska laser chip enligt ITU-standarden
för Gigabit Passive Optical Network (GPON) som adresserar
FTTH marknaden och Sivers IMA utvecklar WiGig RFIC chip för
trådlösa millimetervåglänkar som baseras på IEEE 802.11adstandarden.Enligt Bolagets bedömning stärker detta ytterligare
den strategiska grunden för att ha tillgång till både laserdioder
och millimetervågsprodukter i samma bolag.
Utomhussmåceller (eng. smallcells) har varit en marknad
som varit mindre framgångsrik på grund av hinder kopplade
till den totala kostnaden för ägarskapet, samt en brist på
kostnadseffektiva millimetervågslösningar. Med Sivers IMAs
WiGig-teknik öppnas dock möjligheterna upp på denna
marknad. Enligt en rapport från IHS Technology kommer
2017 vara året då det tar fart: "Den verkliga utbyggnaden av
småceller kommer att börja 2017"1. IHS Technology uppskattar
en årlig tillväxttakt (CAGR) på 80 procent fram till 2020. Enligt
en annan rapport från SNS Research kommer mm-vågbackhaul
för små celler att nå en omsättning på 1200 MUSD år 2020.

1 https://technology.ihs.com/579786/research-note-outdoor-smallcell-backhaul-an-over-2-billion-market-by-2020
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Mobil datatrafik
Från 2015 till 2016 ökade datatrafik per smartphone från 1,4
GB/månad till 1,9 GB/månad samtidigt som denna siffra globalt
förutspås uppgå till 11 GB/månad år 2022. Bara i USA förväntas
mobil datatrafik per aktiv smartphone uppgå till 25 GB år
2022. Tack vare den kraftigt ökande efterfrågan för snabbare
mobila bredbandstjänster förväntas kommersiella 5G-nät vara
tillgängliga år 2020 och då kan tidig utbyggnad av nätverken
förväntas på flera marknader. I slutet av år 2022 är prognosen
att det kommer finnas 550 miljoner 5G-abonnemang, vilket
motsvarar tio procents täckning av den potentiella marknaden,
med utgångspunkt i storstadsområden. Förutom att förbättra

mobila bredbandstjänster och effektivisera dataåtkomst
kommer 5G-nät möjliggöra ett brett användningsområde för
Internet of Things (IoT). Flera av de största systemleverantörerna
har redan tillgängliga prototypsystem för 5G-nät.2
Fram till dess att 5G-nät är tillgängliga på den större
marknaden, förutspås LTE-abonnemang bli den dominerande
mobilnätsteknologin 2019, och nå 4,6 miljarder abonnemang
under slutet av 2022. Idag står 3G och 4G för ungefär 90
procent av alla smartphone-abonnemang.3
2 Ericsson Mobility Report, November 2016
3 Ericsson Mobility Report, November 2016
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LAM - Latinamerika (Latin America)
NAM - Nordamerika (North America)
APAC - Stillahavsområdet (Asia Pacific)

Fast och trådlöst bredband till hemmet
Då Asien och stillahavsområdet är de områden där den största
andelen av världens befolkning bor har de också den största
andelen datatrafik. Tillväxten kommer sannolikt fortsätta
fram till 2022 med en förväntad stark tillväxt för bredband i
regionen. I Kina som enskild marknad förväntas tillkomma
440 miljoner mobila bredbandsabonnemang fram till år
2022. CST Globals laserdiodchip för Passivt optiskt nätverk
(PON) erbjuder systemleverantörer optiska sändare och
mottagare som erbjuder höghastighetsbredband för fast
bredbandsuppkoppling till hemmet, även kallat Fiber to the
home (FTTH). För denna marknad ser Sivers IMAen stark tillväxt
i Kina och Indien.4
Bolaget ser också en växande marknad för trådlöst
höghastighetsbredband, Fixed Wireless Access (FWA), som
erbjuder trådlös uppkoppling till hemmet. Detta trådlösa
bredbandsabonnemang kan ses som ett komplement till optisk
fiber, vilket innebär attman använder radiolänk istället för en
kabel eller fiber, för överföring av ljud och data. Sivers IMAs
4 Ericsson Mobility Report, November 2016
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CEMA - Centraleuropa, Mellanöstern och Europa (Central
Europe Middle East Africa)
WE - Västeuropa (Western Europe)

WiGig-lösning erbjuder Gigabit-hastigheter som motsvarar den
hastighet som optisk fiber idag erbjuder, vilket gör den till ett
utmärkt komplement till fiberlösningar genom låg kostnad samt
snabb och enkel installation. ABI Research prognostiserar att
det över hela världen kommer finnas 151 miljoner fasta trådlösa
bredbandsabonnenter redan år 2022 med en årlig tillväxt på
30 procent därefter. Denna marknad kommer använda både
WiGig- och 5G-lösningar. Ett viktigt steg för Sivers IMA att
adressera denna marknad är det partneravtal som under fjärde
kvartalet 2016 ingicks med Integrated Device Technology, Inc.
(IDT), då Sivers IMAs WiGig chip passar utmärkt tillsammans
med det WiGig modem som IDT tagit fram för denna typ av
marknad.5

Vad driver datatrafiken?
Att efterfrågan på snabbare och bättre mobila bredband ökar
kraftigt är ett faktum. Men vad är det egentligen som ligger
bakom denna ökade användning av mobil data?
5 Ericsson Mobility Report, November 2016
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Mobil videotrafik beräknas växa med ca 50 procent årligen till
2022, då den förväntas stå för ca tre fjärdedelar av all mobil
datatrafik. Sociala medier förväntas samtidigt växa med ca
39 procent årligen under de närmaste sex åren, vilket som
ett resultat av den starka tillväxten i videokategorin dock
innebär att dess relativa andel av total datatrafik minskar från
15 procent år 2016 till ca 10 procent 2022,. Det som gör att
videotrafik ökar är en bredare användning av inbäddade videor
på enheter med allt större skärmar, högre upplösning och på
nya plattformar som stödjer live-streaming.6

Millimetervågsteknik

Millimetervågsteknik har under en tid förekommit inom
forskning och utveckling samt inom mycket avancerade
applikationer. Behovet av att kunna hantera ökande
datamängder kostnadseffektivt har dock ställt krav på
leverantörer att utveckla denna teknik inom för andra
tillämpningsområden och millimetervågsteknik används
numera på marknader som telekom, militär och försvar, fordon
och transport, hälsovård, industri och säkerhet.
Fram tills nyligen har volymerna inom mikro- och
millimetervågsteknik förekommit inom lägre frekvensområden
(6-42 GHz). Kapaciteten i dessa frekvensområden är nu fullt
utnyttjad på många håll och i takt med att lägre frekvensspektra
har fyllts har nya frekvensspann i millimetervågsområdet gjorts
tillgängliga. Priserna på millimetervåg är dessutom nu i paritet
med eller lägre än den mer använda mikrovågstekniken. Detta
innebär att marknaden nu står inför en ny millimetervågsera.
År 2016 stod telekomsektorn för den största delen av
den globala marknaden för millimetervågsteknologi men
utnyttjandet av millimetervågsteknik förutspås genomgå en
kraftig ökning fram till och med 2022 då tekniken inte bara
kommer att användas i telekomnätverk eller radarapplikationer.
Tekniken kommer snart också att återfinnas i flera miljarder
olika konsumentprodukter som t ex mobiltelefoner, tvapparater och för trådlös kommunikation i hemmen. I
Nordamerika och Europa förväntas även efterfrågan på
millimetervågsteknik öka tack vare den ökade efterfrågan för
5G-teknologi. I utvecklingsländer kommer millimetervågsteknik
sannolikt att drivas av de ökande tillämpningarna av radar- och
satellitkommunikationssystem samt bild- och skanningssystem
inom flera branscher.7
Ovan följer en beskrivning på de viktigaste nuvarande och
framtida marknaderna för Sivers IMA.

Radarindustrin

Användningen av millimetervågsradar växer snabbt inom
många segment och styrelsen har erfarit att några av
marknadssegmenten förväntas mångdubblas fram till 2020.
Det som driver utvecklingen är strävan mot att automatisera
1 Ericsson Mobility Report, November 2016
2 MarketsandMarkets ”Millimeter Wave Technology Market” 2015
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och effektivisera tillverkning, administration, säkerhet
och övervakning men också att mäta och kvalitetssäkra.
Tillämpningar och användningsområden utvecklas kontinuerligt
för denna teknologi. Nya segment för radarsensorer finns t ex
inom home automation, övervakning och säkerhet, personliga
sensorer samt hälso- och sjukvård. Styrelsen bedömer att
även dessa nya marknader kommer att genomgå stark tillväxt
under de kommande åren. En annan kraftigt växande marknad
finns inom fordonssegmentet. Marknaden förflyttar sig allt
mer från mekaniska och elektromekaniska sensorer till nästan
rent elektroniska enheter. Detta ger stora förbättringar i
tillförlitlighet, storlek och kostnad. Dessa framsteg innebär att
sensorer kan placeras på många nya platser och kan användas
för många nya applikationer. Framtidens radarsensorer
kommer t ex finnas överallt i den infrastruktur för Internet of
Things som byggs upp. Radar är således redo att kliva in i ett
nytt teknikskifte. Flera av teknikindustrins aktörer har börjat
presentera flera koncept med hjälp av FMCW-radarteknik.
Bolagets radarsensorer kallas för FMCW (Frequency Modulated
Continuous Wave) och är uppbyggda med en så avancerad
teknik att dammiga, rökiga eller dimmiga miljöer inte är ett
hinder för att få ett precist resultat. Exempel på en aktör som
börjat presentera koncept med denna teknik är Google med
Project Soli för användargränssnitt baserade på handrörelser.
Projektet har utvecklat en radar i ett litet paket, avsedd för
integration i smartwatches och telefoner. Genom detta projekt
har Google lyckats illustrerat två av fördelarna med radar över
konkurrerande senor tekniker – den kan döljas och användas
helt kontaktlöst .8
Största marknaden för FMCW-radar är bilindustrin där kravet
på personsäkerhet ständigt ökar vilket driver marknaden. Varje
fordon kommer att ha ett stort antal radarsensorer installerade
för att detektera närvaro, hastighet och riktning på föremål,
människor och djur, allt för att öka säkerheten i trafiken. Vissa
biltillverkare använder idag upp till åtta olika radarenheter per
3 Project Soli, Google ATAP
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fordon. Marknaden domineras av stora aktörer såsom Bosch,
Delphi, Continental, Denso med flera, och är därför svår att
bryta sig in i, men styrelsen bedömer att med rätt partner
och affärsmodeller bör det finns möjligheter för rätt typ av
produkter för att adressera denna marknad också.
Näst största marknaden är beröringsfri mätning, detta
innefattar t ex nivåmätning av olja, gas och fasta material i en
behållare. Det finns ett stort antal aktörer på marknaden, störst
är dock Emerson, Honeywell, Enraf, Siemens, Kongsberg med
flera. Sivers IMA har levererat mer än 20 000 FMCW-moduler
till fler än 100 kunder över hela världen. Bolaget bedömer att
marknaden har stor potential för Sivers IMA.
Andra användningsområden är detektering av närvaro och
hastighet av fordon samt automatisk styrning. Exempel är
hastighetsövervakning på allmänna vägar och övervakning av
järnvägsövergångar samt automatiska dörröppnare med mera.
Dessa marknader är stora i volym och kräver lågprisprodukter
som kan ha lägre precision.

Övriga marknader

Sivers IMA har också lång erfarenhet och omfattande
kompetens inom oscillatorer och signalkällor, vilket är
ytterligare ett av Bolagets verksamhetsområden. Sivers IMA
säljer och tillverkar idag ett flertal varianter till befintliga kunder
men har ej idag för avsikt att vidareutveckla denna fristående
del av verksamheten. Oscillatorer och signalkällor säljs idag i
huvudsak till försvarsindustrin. Oscillatorer och signalkällor är
dock en mycket viktig integrerad del av de RFIC-chip som Sivers
IMA utvecklar och den omfattande kompetens som finns inom
området är av yttersta vikt för att leverera konkurrenskraftiga
produkter.

Konkurrenter millimetervågsteknik för data och
telekommunikationslänkar

Enligt Bolagets bedömning har marknaden för punkt till
punkt inom mikrovågsradiolänk dominerats av ett antal stora
system- och radioleverantörer såsom Ericsson, Huawei, NEC,
Nokia, Alcatel-Lucent (nu del av Nokia) och ZTE. Avseende
millimetervåg, de s k E- och V-banden, så har även en del
mindre företag tagit betydande marknadsandelar ex Siklu,
Aviat, Bridgewave, E-Band Communications, Ceragon och
SIAE. Dessutom finns det aktörer som bygger eller avser
att bygga privata och offentliga mobila och fasta nät. Totalt
installeras ca 1 200 000 terminaler varav merparten är på
lägre frekvensband, s k mikrovåg. Den absoluta majoriteten
av terminaler, ca 80 procent, används i de mobilnät där
de fungerar som backhaul. I takt med att den nödvändiga
uppgraderingen av de mobila näten fortskrider kommer
användandet av radiolänk för högre millimetervågsfrekvenser
att öka. Den huvudsakliga tillväxten i marknaden bedöms av
Bolaget drivas av det ökande kapacitetsbehovet, speciellt inom
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olika typer av backhaul och trådlöst bredband. Sivers IMAs
potentiella kunder inom telekomsektorn är leverantörer av
utrustning till mobiloperatörer och Bolaget bedömer att den
adresserbara marknaden är ca 1,3 miljarder SEK per år. Inom
punkt till punkt-mikrovågsradiolänk finns ett antal bolag som
är inriktade helt eller delvis på att utveckla komponenter för
trådlösa applikationer i frekvensbanden 57-71 (V-band) och
71-86GHz (E-band). Intresset för den höga bandbredden som
är tillgänglig i frekvensbanden växer och tekniken används i
system i allt från videostreaming vid korta avstånd till backhaul
för small-cells i mobilsystem.
Det finns idag ett dominerande användningsområden för V- och
E-band, och det är trådlösa punkt till punkt-länkar för backhaul.
Ett antal företag utvecklar komponenter som skall användas
i backhaul-produkter. Sivers IMA utvecklar komponenter i
en så kallad Kiselgermanium-process (SiGe). I första hand är
komponenterna avsedda att användas i backhaul-produkter för
V- och E-band.
Några av de bolag som konkurrerar med Sivers IMA inom
segmentet punkt till punkt-backhaul är:
•
•
•
•
•

Analog Devices (via förvärv av Hittite. V-band RFIC)
Infineon (E- och V-band RFICs)
Peraso Technologies (V-band RFIC)
Gotmic (diskreta GaAs chip, endast upp och ner 		
konverter och förstärkare)
Filtronic (moduler E-band. Ej egna RFICs)

Utöver konkurrensen från dessa företag konkurrerar Bolaget
även till viss del med utveckling som bedrivs internt av några
av de mindre och större system- och radioleverantörerna.
Inom trådlösa punkt till multipunktslänkar inom V-band används
produkter som utvecklats för WiGig-standarden 802.11ad. Det
finns ett antal företag som utvecklar denna typ av komponenter,
som kan användas för infrastruktursprodukter och som kan
konkurrera med Sivers IMA. Sivers IMA utvecklar komponenter
i en så kallad Kiselgermanium-process (SiGe). I första hand är
Sivers IMAs WiGig-RFIC framtagna för att användas för data.
och telekominfrastruktur. Nästan alla våra konkurrenters
lösningar grundar sig i produkter som ursprungligen skall
användas i konsumentelektronik (CMOS teknik), vilket gör att
Sivers IMAs produkter är mer robusta och erbjuder en bättre
total lösning för data- och telekominfrastruktur.
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Några av de bolag som kan konkurrera med Sivers IMA inom
segmentet WiGig:
•
•
•
•
•
•

Tensorcom (CMOS)
Lattice (CMOS, förvärv SiBeam)
Nitero (CMOS)
Peraso (SiGe RFIC)
Qualcomm (CMOS, förvärv Wilocity)
Intel (CMOS, förvärv Lantiq)

Konkurrensen inom Radarsensorer

De flesta konkurrenterna utvecklar och marknadsför enkla,
billiga sensorer för enklare applikationer, exempel på dessa
är InnoSenT, Infineon och RF-Beam. Sivers IMA levererar idag
cirka 1 000 radarsensorer per år och har etablerat sig som
en leverantör av mer avancerade sensorer avsedda för det
industriella segmentet. Sammantaget finns det många aktörer
på en mycket stor, fragmenterad och växande marknad, men
styrelsen bedömer att Bolaget, i kraft av de egna kunskaperna
och erfarenheterna, har en stark ställning, vilket kommer att
särskilja Bolaget från konkurrenterna. Sivers IMA styrelse
ser också möjligheten att utveckla FMCW RFIC kretsar som
baseras på de RFIC kretsar som idag är framtagna för data
och telekom, vilket kan erbjuda möjligheten till att adressera
volymmarknader i framtiden.
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Den nya koncernen
Introduktion

Efter förvärvet av CST Global skapas en global halvledarkoncern
med produkter i världsklass avsedda för dagens och framtidens
kommunikations- och sensorssamhälle. Koncernen utvecklar
och tillverkar chip, komponenter, moduler och subsystem
baserat på egenutvecklad avancerad grundteknologi inom
mikrovåg, millimetervåg och halvledarbaserade optiska
produkter. Det sammanslagna bolaget kommer vara
internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör
inom sina respektive områden. Bolagen har under lång tid
utvecklat produkter som bl.a. används till bredbands accessnät,
radiolänkar inom mobil kommunikation, datanät, radarsensorer
och testutrustningar m.m. Bolaget avser fortsättningsvis att i
stor uträckning driva sin verksamhet i två separata bolag, Sivers
IMA och CST Global. CST Globals utveckling och produktion
kommer fortsatt att ske vid produktionsanläggningen i Glasgow,
Skottland. Bolaget avser vidare att fortsatt marknadsföra
produkterna under varumärkena Sivers IMA och CST Global,
och ser möjligheter inom vissa produktionsområden till
gemensam marknadsföring och försäljning.

Produkter

Koncernen utvecklar och tillverkar produkter såsom chip, komponenter, moduler och subsystem baserat på egenutvecklad
avancerad grundteknologi inom mikrovåg, millimetervåg och
halvledarbaserade optiska produkter. Bolagets grundteknologi
är ryggraden i lösningen på utmaningen att hantera såväl ständigt ökade datamängder i våra mobilnät, som att automatisera
och effektivisera system. Med introduktionen av nya millimetervågsprodukter som genomförs har Bolaget utvecklats från
att vara en komponentleverantör till att också kunna leverera
chip, moduler och subsystem. Sivers IMA erbjuder RFIC-produkter, transceivermoduler, RF-moduler, spänningsstyrda oscillatorer (VCO) och radarmoduler. Genom förvärvet av CST Global får
Bolaget även tillgång till nya slutmarknader och produkter inom
framförallt optisk kommunikation. CST Global tillhandahåller
tekniska och högpresterande lösningar samtidigt som företaget
har egen wafer-tillverkning av halvledarbaserade optiska produkter. CST Global har t ex produkter som är viktiga för passiva
optiska nät (PON), vilka används till “Fiber-to-the-home” och
“Fiber-to-the-office”. Marknaden för bredband växer kraftigt
och de tekniker som nu utvecklas för att möta denna efterfrågan är WiGig, 5G och fiber. Med förvärvet av CST Global kan Bolaget leverera lösningar där alla dessa teknologier ingår. Bolaget
avser att fortsätta expandera CST Globals produktportfölj och
kundbas. Förutom intressanta XPON/GPON produkter inriktade
på bredband, har CST Global under senaste året utvecklat datakommunikationsprodukter som ligger i framkant för datacentermarknaden och den s.k. metro haul marknaden, vilka bygger
på 100 Gbps optiska laserprodukter.

Kunder, tillverkning och distribution

Slutkunderna för Sivers IMAs produkter återfinns inom
telekom-, försvars-, rymd- och transportindustrin. Kunderna
utgörs av globala företag såväl som lokala. CST Global har
precis som Sivers IMA kunder inom bland annat telekomoch försvarsindustrin men även inom fibernät, industri och
hälsa. Tillsammans kommer den nya Koncernen få en bredare
och mer diversifierad kundbas. Vidare kommer Bolagets
internationella plattform, som för närvarande utgörs av flera
agenter, återförsäljare, distributörer och strategiska partners
att användas av hela koncernen. Vidare utökas tillverkningen
med en anläggning i Glasgow, Skottland. Den nya Koncernen
avser genomföra en del investeringar i syfte öka såväl CST
Globals produktionskapacitet som Sivers IMAs färdigställande
av WiGig och PtP chip för volymproduktion. Sivers IMA ser
också möjligheten att utveckla kompletta 5G RF-moduler
som innehåller både RFIC kretsar och patch antenner för
framtidens 5G accessnät, som till en början kommer adressera
framförallt trådlöst bredband (s.k. Fixed Wireless Access),
och även basstationer för mobiltelefon access. Att addera
millimetervågsfrekvenser inom 5G för 28-39 GHz för nya
RFICs är en förhållandevis mindre uppgift jämfört med den
grundlösning som tagits fram för WiGig, vilken till stora delar
även kan återanvändas inom millimetervåg för 5G.

Synergier

Utöver de strategiska motiven som närmare redogörs för ovan
ser Bolaget möjligheter till synergier. Dessa förväntas främst
genereras från i) kombinationen av Sivers IMA och CST Globals
teknologier, ii) korsförsäljning av befintliga produkter, iii)
synergier hos Sivers IMA och CST Global inom finans, sälj och
marknad och iv) försäljning av CST Globals produkter via Sivers
IMAs återförsäljare och partners.
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Beskrivning av Sivers IMA
Sivers IMA i korthet

Sivers IMA har under många år utvecklat en nyckelteknologi
som gör det möjligt att samla in, tolka och skicka information
på ett sätt som tidigare inte varit möjlig, till en kostnad som
blir allt lägre. Denna teknologi möjliggör att trådlöst skicka
information snabbare för att på detta sätt öka kapaciteten i
mobila nät med millimetervågskommunikation samt samla
information med radarsensorer och göra den tolkningsbar.
Företagets grundteknologi har en central funktion i lösningen
att hantera såväl ständigt ökade datamängder i våra mobilnät
som behovet av sensorer i framtidens Internet of Things-nät.
Med introduktionen av nya millimetervågsprodukter har Sivers
IMA utvecklats från att vara en komponentleverantör till att
också kunna leverera moduler och subsystem.
Notera att i detta avsnitt beskrivs i huvudsak endast Sivers IMA
och dess verkamhet exklusive det förvärvade CST Global. För
beskrivning av CST Global, som sedan maj 2017 utgör en del av
Bolaget, se avsnittet ”Beskrivning av CST Global”.

Affärside

Sivers IMA säljer, utvecklar och tillverkar komponenter,
moduler och subsystem baserat på egenutvecklad avancerad
grundteknologi. Produkterna är baserade på mikro- och
millimetervågsteknologi och tillverkas i Silicon Germanium.
Sivers IMA möjliggör en bättre ansluten och säkrare värld
genom att leverera de bästa lösningarna inom sensorer och
trådlösa nät.

Vision

Sivers IMAs vision är att bli en ledande mikro- och
millimetervågsleverantör med produkter i världsklass inom
dagens och framtidens kommunikations- och sensorsamhälle.

Strategi

Sivers IMA är en partner till systemleverantörer och
halvledarföretag, vilka erbjuder de bästa lösningarna baserade
på grundteknologier inom mikro- och millimetervåg. Genom
detta hjälper Sivers IMA till med att lösa de mest komplexa
utmaningar för dess kunder för att de skall kunna erbjuda
produkter i världsklass.

Affärsmodell

Historiskt sett har Sivers IMA utvecklat produkter på uppdrag
av kunder. År 2014 påbörjades en transformering mot ett
renodlat produktbolag med en intressant produktportfölj,
en framtidssäkrad plan för vidareutveckling samt en tydlig
uppfattning om var marknaden för företagets framtida
produkter finns.
Sivers IMAs affärsmodell bygger idag på att utveckla
komponenter, moduler och subsystem som byggs in i

kundernas slutkundsprodukter. Genom s k design wins uppnås
en skalbar och lönsam omsättningstillväxt när kunderna
lanserar produkter och säljer dessa i volym. En av orsakerna
till detta är att när delarna från Sivers IMA byggts in i en
kommersiellt framgångsrik slutkundsprodukt förändras inte
produktdesignen, och därvid kan fördelarna med storskalig
produktion utnyttjas. Varje lyckad produktlansering av någon
av företagets kunder kommer, enligt företagets bedömning,
således medföra ökningar i försäljningsvolymerna för Sivers
IMAs produkter.

Produkter
Millimetervågsprodukter
Sivers IMA erbjuder möjlighet att, trådlöst med hjälp av
radiovågor, snabbt och dubbelriktad överföra en stor mängd
information mellan olika platser. Arbetet utförs av en
radiolänkenhet som består av en sändare och en mottagare
för att både kunna ta emot och skicka information. Med
information avses en form av elektriska signaler som kan
överföras med hjälp av radiovågor. Informationen kan bestå av
allt från mätvärden till ljud eller bildsignaler.
Den mest traditionella användningen av radiolänk är för
överföring av information mellan punkt till punkt (PtP), oftast
med ”fri sikt” (Line of Sight, LOS) mellan punkterna. Man
kan säga att en radiolänk ersätter en nedgrävd koppar- eller
fiberkabel. Länkens uppgift är att transportera signaler, helst
utan begränsning eller förvrängning.
Sivers IMA ABs verksamhet är uppdelad i tre produktkategorier:
•
•
•

Data och telekom
Radarsensorer
Signalkällor

Data och telekom
Tack vare den ökande efterfrågan på mobiler och utrustning
som kan hantera stora datamängder är data och telekom ett av
Sivers IMAs viktigaste affärsområden.
Det förutspås att det någon gång under perioden 2020-2025 är
en kombination av fiber- och millimetervågsnät för Backhaul,
WiFi access och mobilaccess (28 och 39 GHz) som kommer
utgöra de framtida 5G-näten. Det är Bolagets bedömning
att ytterligare satsningar på WiGig gör att Sivers IMA blir en
helhetsleverantör av millimetervågskomponenter.
Sivers IMA utvecklar ständigt nya produkter och under 2016 och
2017 har företaget lanserat en V-bandskonverter, en V-bands
RFIC och en WiGig RFIC. De nya RFICs-produkterna baseras på
bolagets egenutvecklade SiGe-komponenter och erbjuder en
kostnadseffektiv lösning med prestanda i världsklass.
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Radarsensorer
Sivers IMA har en kärnkompetens inom radarteknik och
erbjuder lösningar för att mäta distans, fart eller position.
Bolagets radarsensorer kallas för FMCW (Frequency Modulated
Continuous Wave) och är uppbyggda med en så avancerad
teknik att dammiga, rökiga eller dimmiga miljöer inte är ett
hinder för att få ett precist resultat. Med fjärranalys är det
möjligt att få information om ett objekt utan direktkontakt.
Kunder efterfrågar ofta den funktionalitet som kan fås genom
användandet av radarsensorer men saknar många gånger
kompetens för att själva kunna implementera tekniken. Sivers
IMA erbjuder då ett 24 GHz Radar Development Kit (RDK), en
plattform framtagen för att hjälpa kunderna utvärdera om radar
är lämpligt för den tilltänkta applikationen och för att lättare
och mer effektivt kunna implementera radarfunktionalitet.
Sivers IMA har en bred portfölj av radarprodukter som
arbetar i frekvenserna 5, 10, 24 och 77 GHz. Bolaget har
levererat lösningar till flera olika marknadssegment såsom
mätning av olje- och gasnivåer i tank, vattennivåmätning, antikollisionsradar och radar för övervakning av järnvägsövergångar.
Under 2016 lanserade Sivers IMA en ny X-bandsradar för
användning inom säkerhets- och övervakningsapplikationer,
vilken är verksam i spannet 9,5–9,975 GHz. Radarn är framtagen
för att kunna erbjuda bästa möjliga räckvidd och driftsäkerhet
även under svåra väderförhållanden. X-bandsradar utgör en
ny inriktning för Sivers IMAs radarprodukter där användandet
av fördefinierade designblock minskar kostnaden. Genom att
få ner kostnadsnivån kan Sivers IMA hitta nya segment med
volymer.

Signalkällor
I över 60 år har Sivers IMA designat och utvecklat oscillatorer
och signalkällor med hög kvalitet och prestanda och bolaget
har omfattande kompetens inom området. Sivers IMA säljer
och tillverkar idag ett flertal varianter till befintliga kunder
inom i huvudsak försvarsindustrin, men har ej idag för avsikt
att vidareutveckla denna fristående del av verksamheten.
Oscillatorer och signalkällor är dock en mycket viktig del av
de RFIC chip som Sivers IMA utvecklar och den omfattande
kompetens som finns inom området är av yttersta vikt för att
leverera konkurrenskraftiga produkter.

Kunder

Kunderna för Sivers IMAs produkter återfinns inom
telekom-, datakom-, försvars-, rymd-, säkerhets och
transportindustrin. Kunderna utgörs av globala företag såväl
som lokala. Potentiella kunder inom telekommunikation är
systemleverantörer och företag som levererar hela system t ex
mobila basstationer, växlar, radiolänksystem m m. Exempel på
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sådana företag är Ericsson, Huawei, Nokia, NEC och ZTE. Även
radiolänkleverantörer som enbart levererar radiolänksystem
är möjliga kunder framöver. Exempel på sådana aktörer är
SAF Tehnika, Aviat, Bridgewave, Ceragon och SIAE. Andra
potentiella kunder är byggare av mobila och fasta nät, t ex
aktörer som Skanova, Teracom, Relacom m fl. Inom radar har
Sivers IMA haft ett hundratal kunder genom åren, några av de
officiella kunderna och design wins som har annonserats under
2016 är Gigasense, CAE S.p.A. och Inxpect, vilka alla har olika
användningsområden för Sivers IMA ABs radarprodukter.

Distribution och tillverkning

Sivers IMA använder externa partners för tillverkning och
produktion av volymprodukter. IHP i Tyskland används
som foundry för tillverkning av Silicon Germanium-chip,
StatschipPak för att paketera dessa chip samt Cirtek i
Philippines för att bygga moduler och subsystem. Sivers IMA
har även en intern tillverknings- och produktionsanläggning
vid företagets huvudkontor i Kista. Denna används primärt
för tillverkning av mindre volymer och kundspecifika
produkter. Här sker även tillverkning av prototypserier under
framtagning av nya produkter och processer. Den interna
tillverkningsresursen ger möjlighet till snabb tillverkning av
prototyper och produktvarianter; dels till kund och dels till
bolagets produktutveckling.
Distribution och försäljning sker via partners, återförsäljare och
direkt till kund. Vår största partner inom WiGig är Integrated
Device Technology, Inc. (IDT). Sivers IMA AB har idag avtal med
återförsäljare i USA, Japan, Singapore, Sydkorea, Indien samt
Kina.

Medarbetare och kompetens

Per den 31 mars 2017 hade Sivers IMA 38 anställda och 4
konsulter.

Forskning och utveckling

Genom att delta i offentligt finanseriade forskning- och
utvecklingsprojekt kan Sivers IMA på ett kostnadseffektivt
sätt ta del av resultaten samtidigt som forskningens inriktning
kan påverkas. Detta innebär i sin tur att företaget får en
särskild fördel i form av integrering av resultaten i bolagets
produkter. Kommunikationen på millimetervågsfrekvenser är
ett prioriterat område i EU:s sjunde ramprogram och Sivers
IMA har inviterats att vara partner i flera projekt som alla
prioriterats högt och erhållit finansiering och som är i linje med
företagets utvecklingsstrategi. Den offentliga finansieringen gör
dock att företaget måste ta hänsyn till olika regler för vad gäller
äganderätt och nyttjanderätt till resultaten.
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Historik
1951

Sivers Lab AB grundas i Stockholm av den svenska ingenjören Carl von Sivers. Produkterna består av mekaniskt relaterade
mikrovågsapparater, såsom en professionell VSWR, slitslinjedetektor.

1960

Sivers Lab AB köps upp av Svenska Philips.

1975

IMA AB grundas i Stockholm. Bolaget tillverkar hybridprodukter för mikrovågsteknik och högstabila lokala oscillatorer för
radaranläggningar.

1983

IMA AB köps upp av Svenska Philips och slås ihop med Sivers Lab AB. Det nya namnet blir Sivers IMA.

1990

SI Holding AB grundas inför en management buy-out av Sivers IMA från Philips för att kunna verka som en oberoende
leverantör.

1997

Sivers IMA avyttrar de verksamheter som huvudsakligen är inriktade mot mekaniska mikrovågsprodukter, och behåller
oscillatorer och telekomrelaterade produkter, i syfte att underlätta utvecklingen av kommersiella trådlösa telekomprodukter.

1998

Sivers IMA förvärvar Lyscom i Lysekil, som utvecklar och producerar filter/kopplingsprodukter och subsystem för
mikrovågsradio och satellitkommunikation.

2000

Sivers IMA introducerar trimningsfria diplexers för radiolänkapplikationer vid den europeiska mikrovågsveckan i Paris.
Bolaget etablerar ett nytt R&D-kontor i Göteborg.

2004

Sivers IMA introducerar en serie lågbrusiga spänningsstyrda oscillatorer (VCO), vilka kan ersätta utrymmeskrävande
föregångare.
Sivers IMA öppnar ett försäljningskontor i USA.

2006

Sivers IMA introducerar en serie ultra-bredbands VCO för 2-20 GHz-bandet. Ny teknik gör det möjligt att skapa en mycket
liten enhet.

2010

Bolaget introducerar VO5180, som består av en familj ultra-bredbandsoscillatorer avsedda för ytmontering.

2011

Sivers IMA introducerar två nya millimetervågskonverterare till telekommarknaden, FC1002V och FC1001E. Båda klarar
att trådlöst överföra gigabit per sekund.
Bolagets aktie börjar handlas på NGM Nordic MTF.

2012

Sivers IMA erhåller totalt 7,3 MSEK i forskningsstöd för tre projekt inom ramarna för ett EU-projekt med syfte att ta fram
radiolänkteknologier med extremt hög kapacitet för framtidens mobiltelefonnät.

2013

Sivers IMA förvärvar Trebax AB. Förvärvet möjliggör en breddning av Bolagets kompetensområde inom millimetervågsteknik.
Bolaget erhåller en beställning avseende serieproduktion. Slutkunden är en större europeisk tillverkare som under året
har utvärderat och testat produkten. Beställaren är ett av de företag som tidigare valt att beställa både prototyp- och
förserieorder på millimetervågskonverter för kommunikation. Applikationen hos slutkunderna som är operatörer, är att
kraftigt öka kapaciteten hos den mobila bredbandsinfrastrukturen.
Bolaget byter lista från NGM Nordic MTF till AktieTorget.
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Sivers IMA anställer Robert Ekström som ny VD.
Bolaget inleder en omstruktureringsprocess med målet att uppnå bättre kännedom om kundernas behov och att tillämpa
millimetervågstekniken inom nya marknader.
Arbetet med att ta fram kundorienterade utvecklingshjälpmedel inleds i syfte att underlätta och effektivisera integrationen
av Bolagets teknologi i kundernas system och produkter.

2015

Sivers IMA lanserar nästa generations konvertrar för E-bands radiolänk. Den nya generationens konvertrar bygger på
Bolagets egenutvecklade SiGe (KiselGermanium) chip och erbjuder en mycket kostnadseffektiv och högpresterande lösning
för de som tillverkar och marknadsför radiolänk. Konvertern är konstruerad för att stödja mycket avancerade modulationer
vilket möjliggör kapaciteter på upp till 10 Gbps.
Bolaget lanserar en 77 GHz radarsensor. Med den högre frekvensen levererar den en informationsrikare signal vilket i sin
tur ger bättre mätnoggrannhet. Ytterligare en fördel med 77 GHz-sensorn är att den kräver en mindre antenn vilket gör att
den lämpar sig för applikationer där större produkter inte får plats.
Bolaget lanserar ett Radar Development Kit (RDK), en plattform för produktutvecklare som vill utvärdera, utveckla och
implementera radarfunktionalitet för att mäta avstånd till ett objekt eller ett objekts hastighet. Sivers IMAs RDK är byggt
för att snabbt komma igång med utvärdering och implementation av radar i kundernas produkter. Den möjliggör för kunden
att testa och optimera alla parametrar för det valda objektet inom mätningsområdet.

2016

Sivers IMA genomförde en nyemission under 2015 som registreras hos Bolagsverket under januari 2016. Antal aktier i
bolaget är efter emissionen 41 887 497 stycken och aktiekapitalet uppgår till 20 943 748,50 kronor.
Sivers IMA lanserar nästa generations V-bandskonverter, samt att bolaget går med i Wi-Fi Alliance, en sammanslutning av
företag inom trådlös kommunikation med fler än 600 medlemmar över hela världen.
Sivers IMA får en design win från Inxpect, ett företag som utvecklar radarbaserade, intelligenta rörelsedetektorer för
industriell säkerhet, smarta hem och säkerhetsbranschen. Enligt avtalet kommer Sivers IMA att utveckla och anpassa
sin FMCW radarteknik och därmed ge Inxpect ett försprång avseende prestanda och kostnad gentemot befintliga och
jämförbara lösningar.
Robert Ekström lämnar posten som VD och ersätts av Anders Storm. Mats Carlsson rekryteras som ny CTO.
Sivers IMA tecknar ett avtal med Blu Wireless Technology. Avtalet innebär att Blu Wireless integrerar och optimerar sitt
WiGig HYDRA modem med Sivers IMAs WiGig RFIC krets. Det gör att Sivers IMA kan erbjuda en komplett WiGig lösning
enligt standarden 802.11ad till sina kunder. En sådan lösning innehåller ett digitalt basbandsmodem samt en konverter med
styrbara antenner. Blu Wireless HYDRA teknologi är optimerad för infrastrukturprodukter för data- och telekommunikation
såsom radiolänkar, accesspunkter och Gigabit-to-home- (GBTH) lösningar.
Sivers IMA erhåller en order till ett värde av ca 8,3 MSEK från en av Europas största industrikoncerner, avseende leverans
av högkvalitativa signalkällor, så kallade VCOer (Voltage Controlled Oscillators). Leverans kommer att ske med början i Q3
och ett år framåt.
Sivers IMA beviljas, tillsammans med Uppsala Universitet, ett bidrag på 4 miljoner kronor av Smartare Elektroniksystems
Forsknings- och Innovationsprojekt 2016. Projektet som leds av Sivers IMA och görs tillsammans med Institutionen för
teknikvetenskaper vid Ångströmlaboratoriet på Uppsala Universitet, avser att ta fram patch-antenner och en SiGe RFIC
lösning för elektroniskt styrbara antenner som ska användas för WiGig (802.11ad) och framtida 5G lösningar.
Sivers IMA tecknar avtal med Shanghai Matrix Electronic Co., Ltd. (Matrix Electronic), som ny återförsäljare i Kina.
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SAF Tehnika, en leverantör av produkter inom mikrovågstransmission för överföring av data med hög kapacitet, utökar
samarbetet med Sivers IMA. Under maj månad, lanserade SAF Tehnika en kompakt, handhållen spektrumanalysator som
bygger på Sivers IMA’s E-bands teknologi. Nu väljer SAF Tehnika Sivers IMA’s V-bands teknologi som en integrerad lösning I
deras kommande produkter för test- och mätutrustning I 60 GHz området (V-band).
Sivers IMA meddelar att Gigasense, en erkänd leverantör inom området industriell kransäkerhet, nyligen lanserat en ny
generation av antikollisionssystem för Traverskranar. Produkten har implementerats hos flera slutkunder och i samband med
det har parterna tecknat ett ramavtal som omfattar leverans av radarsensorer till Gigasense.
Sivers IMA slutför ICT projektet E3Network, som stöds av Europeiska unionen genom FP7-programmet, och har där bidragit
med mm-vågsexpertis och toppmoderna transceivermoduler för mm-vågs backhaul.
Sivers IMA tecknar ett avtal med NetWell Corporation som ny återförsäljare i Japan.
Sivers IMA lanserar världens första transceiverkrets med support för FCCs nya V-bandsfrekvenser.
Sivers IMA AB slutför DOTSEVEN projektet som stöds av Europeiska unionen genom sjunde ramprogrammet. Inom ramen
för detta projekt har Sivers IMA bidragit med E-bands mm-våg konstruktion på kisel-germanium (SiGe). En av de nya
teknologierna som utvecklats inom projektet har en fmax på 700 GHz, vilket är två gånger högre än vad som idag finns
tillgängligt för serieproduktion.
Sivers IMA erhåller en order om cirka 3,7 MSEK avseende leverans av FMCW radar moduler från en ledande systemintegratör
inom det maritima området.
Sivers IMA erhåller en design win från CAE S.p.A, som är en världsledande leverantör av utrustning för miljöövervakning, för
levereras under december 2016 och januari 2017. CAE har valt Sivers IMAs radarmoduler till sin senaste nivåmätningsradar,
LPR (Level Probing Radar). Inom ramen för detta samarbete kommer Sivers IMA att leverera FMCW radarteknik som
möjliggör för CAE att tillverka robusta systemlösningar för nivåmätning.
Sivers IMA lanserar ny X-bandsradar för användning inom säkerhets- och övervakningsapplikationer.
Sivers IMA meddelade idag att de har tecknat ett avtal med ett framstående amerikanskt halvledarföretag runt Sivers
IMAs WiGig-lösningar. Partnern kommer att sälja Sivers IMA WiGig lösningar samt Sivers IMAs framtida lösningar inom
E-bandområdet (71-86 GHz). Partnern har en lång historia som leverantör av halvledare till Tier 1 OEMer inom data- och
telekommunikationsinfrastruktur.

2017

Sivers IMA RFIC utses till månadens produkt i Microwave Journal.
Sivers IMA lanserar ny 60 GHz RFIC chip för WiGig. Detta är en höghastighets RFIC med inriktning på data- och
telekominfrastruktur. TRX-BF01 kan användas till trådlöst bredband (FWA), meshade nätverk samt backhaul och fronthaul
lösningar.
Sivers IMA ingår samarbete med Integrated Device Technology.
Sivers IMA undertecknar ett WiGig-avtal med en europeisk tier 2 leverantör av avancerade radiolänkar som används för
punk till punkt och punkt till multipunkt lösningar. Avtalet omfattar utveckling av en radiomodul och en patch-antenn.
Sivers IMA förvärvar CST Global.
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Utvald finansiell information
Den utvalda finansiella informationen som presenteras nedan för räkenskapsåren 2015 och 2016 har upprättats i enlighet
med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3) och har hämtats från Bolagets reviderade koncernräkenskaper. Uppgifter avseende de första tre månaderna 2017
och 2016 är hämtade från Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2017, som är upprättad i enlighet med
Årsredovisningslagen. Delårsrapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisor.
Prospektet innehåller därutöver vissa alternativa finansiella nyckeltal som inte beräknas enligt Bolagets tillämpade
redovisningsprinciper. Dessa finansiella nyckeltal har inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Bolagets
uppfattning är att dessa nyckeltal i stor utsträckning används av vissa investerare och andra intressenter som
kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell ställning. Bolagets nyckeltal som inte beräknats enligt Bolagets
tillämpade redovisningsprinciper är inte nödvändigtvis jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag
och har vissa begränsningar som analysverktyg. De bör därför inte betraktas separat ifrån, eller som ett substitut för
Sivers IMAs finansiella information som upprättas enligt de redovisningsprinciper som Bolaget tillämpar.
Informationen som följer ska läsas tillsammans med ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” och Bolagets
reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2015–2016 samt delårsrapporten för perioden januari – mars 2017,
inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser.

Resultaträkning
Belopp i KSEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga intäkter

Januari - mars
2017
2016
Ej reviderat
Ej reviderat

Januari - december
2016
2015
Reviderat
Reviderat

6 031
3 361
921
10 313

4 161
1 179
2 098
7 438

18 224
10 716
6 072
35 012

21 067
3 538
4 652
29 257

-1 930
-4 804
-8 952
-1 706
-17 392

-1 303
-4 843
-5 968
-1 069
-13 183

-5 242
-18 102
-31 384
-6 221
-60 949

-6 596
-13 388
-19 713
-5 114
-44 811

-7 079

-5 745

-25 937

-15 554

1
-1

0
-42

6
-76

5
-308

Kursvinster-/förluster
Resultat efter finansiella poster

-78
-7 157

18
-5 769

94
-25 913

23
-15 834

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

11
-7 146

10
-5 759

42
-25 871

42
-15 792

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

41

I N B JUDA N T I L L T EC K N I N G AV A K T I ER I S I V ER S I M A H O L D I N G A B (PUB L)

Utvald finansiell information

Balansräkning
Belopp i KSEK
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Immateriella anläggningstillgångar

31 mars
2017
Ej reviderat

31 mars
2016
Ej reviderat

31 december
2016
2015
Reviderat
Reviderat

2 559
30 965
33 524

5 668
15 278
20 946

2 926
26 952
29 878

4 388
13 454
17 842

2 272
2 272

2 446
2 446

2 419
2 419

2 051
2 051

448
448
36 244

448
448
23 840

448
448
32 745

448
448
20 341

4 976

3 027

4 746

3 240

Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

10 468
8 274
23 718
59 962

6 698
54 967
64 692
88 533

10 800
18 865
34 411
67 156

20 895
54 465
78 600
98 941

Eget kapital och skulder
Eget kapital

48 947

76 830

56 032

81 056

284
481
765

326
117
443

295
594
889

337
234
571

-

1 500
1 500

-

1 778
1 778

2 490
1 257
6 503
10 250
59 962

1 000
974
3 999
658
3 129
9 760
88 533

-2 074
2 872
1 902
5 461
10 235
67 156

1 167
970
3 358
1 118
8 923
15 536
98 941

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Pågående arbeten för annans räkning
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa eget kapital och skulder
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Utvald finansiell information

Kassaflödesanalys i sammandrag
Belopp i KSEK
Löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Januari - mars
2017
2016
Ej reviderat
Ej reviderat

Januari - december
2016
2015
Reviderat
Reviderat

-5 452

-4 747

-18 723

-11 458

447
-5 005

-17
-4 764

-4 800
-23 523

2 206
-9 252

-5 534
-5 534

-550
-2 555
-3 105

-985
-17 310
-18 295

-270
-6 918
-7 188

-113
-56
117
-

-445
14 271
-5 455

-2 943
345
14 271
-5 455

-1 053
10
-14 271
5 455

-52

8 371

6 218

62 266
52 407

-10 591
18 865
8 274

502
54 464
54 967

-35 600
54 465
18 865

35 967
18 497
54 464

Finansieringsverksamheten
Avsättningar
Personaloptioner
Lån
Teckningsoptioner
Fordran emissionsinstitut
Erlagda emissionskostnader - skuld
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Omräkningsdifferens
Likvida medel vid periodens slut
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Utvald finansiell information

Utvalda nyckeltal

Nedanstående nyckeltal är inte reviderade eller översiktligt granskade om ej annat anges.

Nettoomsättning*, KSEK
Resultat efter fikansiella poster*, KSEK

Januari - mars
2017
2016
6 031
4 161
-7 157
-5 769

Januari - december
2016
2015
18 224
21 067
-25 913
-15 834

* Nyckeltalet är reviderat.

Alternativa nyckeltal

Nedanstående nyckeltal är inte reviderade eller översiktligt granskade om ej annat anges.

Balansomslutning, KSEK
Soliditet, %
Antalet anställda, st
Utdelning per aktie

Januari - mars
2017
2016
59 962
88 533
82
87
344
286
-

Januari - december
2016
2015
65 082
98 941
86
81
1 167
1 219
-

Definitioner av alternativa nyckeltal
Balansomslutning
Summan av Bolagets tillgångar eller summan av Bolagets skulder och eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då det ger en bild av hur stor del av finansieringen
som kommer från eget kapital respektive extern finansiering. Bolaget anser att nyckeltalet kan ge en bild av Bolagets finansiella risk.

Antalet anställda
Antalet anställda vid periodens slut.

Utdelning per aktie
Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid utdelningstillfället.
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Informationen nedan ska läsas tillsammans med avsnittet ”Utvald finansiell information” och de reviderade koncernräkenskaperna för åren 2015 och 2016 samt Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2017.

Jämförelse mellan perioden januari – mars 2017
med januari – mars 2016
Resultaträkning

Bolagets nettoomsättning förbättrades under första
kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period 2016.
Nettoomsättningen under perioden januari till mars 2017
uppgick till 6,0 MSEK jämfört med 4,2 MSEK under perioden
januari till mars 2016. Aktiverat arbete under perioden januari
till mars 2017 uppgick till 3,4 MSEK, Bolaget hade även övriga
intäkter om 0,9 MSEK. Under motsvarande period 2016 uppgick
aktiverat arbete till 1,2 MSEK och övriga intäkter till 2,1 MSEK.
Ökningen i aktiverat arbete är främst hänförlig till den nya
generation produkter som Bolaget utvecklar
Rörelsens kostnader uppgick för perioden januari till mars 2017
till 17,4 MSEK i jämförelse med 13,2 MSEK för motsvarande
period 2016. Ökningen av rörelsens kostnader är främst
hänförlig till ökade personalkostnader och externa ordinära
kostnader i samband med förvärvet av CST Global.
Sammantaget uppgick Bolagets rörelseresultat till -7,1 MSEK
första kvartalet vilket är en försämring jämfört med första
kvartalet 2016 då rörelseresultatet uppgick till -5,7 MSEK.
Försämringen är främst hänförlig till de ökade kostnaderna.
Periodens resultat minskade från -5,8 MSEK första kvartalet
2016 till -7,1 MSEK motsvarande period 2017. Minskningen är
även här främst hänförlig till de ökade personalkostnader och
externa ordinära kostnader i samband med förvärvet av CST
Global.

Finansiell ställning
Sivers IMAs balansomslutning uppgick per den 31 mars
2017 till 60,0 MSEK, detta jämfört med den 31 mars 2016
då Bolagets balansomslutning uppgick till 88,6 MSEK. Totala
anläggningstillgångar uppgick per den 31 mars 2017 till 36,2
MSEK, jämfört med 23,8 MSEK per den 31 mars 2016. Ökningen
beror framförallt på en ökning av Bolagets immateriella
anläggningstillgångar hänförligt till den nya generation
produkter som Bolaget utvecklar. Totala omsättningstillgångar
uppgick per den 31 mars 2017 till 23,7 MSEK, en minskning
jämfört med 31 mars 2016 då totala omsättningstillgångar
uppgick till 64,7 MSEK. Skillnaden är främst hänförlig till en
minskning av kassa och bank från 55,0 MSEK den 31 mars 2016
till 8,3 MSEK per den 31 mars 2017.

Bolaget hade inga långfristiga skulder per den 31 mars 2017.
Bolagets långfristiga skulder uppgick per den 31 mars 2016 till
1,5 MSEK. Kortfristiga skulder uppgick per den 31 mars 2017 till
10,3 MSEK, detta i jämförelse med 9,8 MSEK per den 31 mars
2016. Eget kapital minskade från 76,8 MSEK per den 31 mars
2016 till 48,9 MSEK den 31 mars 2017.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,0
MSEK för perioden januari till mars 2017, jämfört med -4,8
MSEK för motsvarande period 2016. Kassaflöde relaterat till
förändringar i rörelsekapital under perioden 2017 uppgick till
0,4 MSEK jämfört med -17 KSEK för perioden 2016.
U n d e r p e r i o d e n 2 0 1 7 u p p g i c k ka s s a f l ö d e f rå n
investeringsverksamheten till -5,5 MSEK, detta i jämförelse
med motsvarande period 2016 då posten uppgick till -3,1
MSEK. Ökningen är främst hänförlig till ökade investeringar i
balanserade utgifter för utvecklingsarbetet i samband med den
nya generation av produkter Bolaget utvecklar.
Under första kvartalet 2017 uppgick kassaflöde från
finansieringsverksamheten till -52 KSEK, i jämförelse med 8,4
MSEK för första kvartalet 2016. Skillnaden beror främst på den
fordran till emissionsinstitut samt erlagda emissionskostnader
Bolaget hade under perioden januari till mars 2016.
Det totala kassaflödet under perioden januari till mars 2017
uppgick till -10,6 MSEK, detta jämfört med motsvarande period
2016 då det totala kassaflödet uppgick till 0,5 MSEK.

Räkenskapsåret 2016 jämfört med räkenskapsåret 2015
Resultaträkning

Nettoomsättningen minskade med 2,8 MSEK, eller 13,5
procent, till 18,2 MSEK under räkenskapsåret 2016, från 21,1
MSEK under räkenskapsåret 2015. Minskningen var främst
hänförlig till svagare försäljning under första halvåret 2016.
Aktiverat arbete under räkenskapsåret 2016 uppgick till 10,7
MSEK, Bolaget hade även övriga intäkter om 6,1 MSEK. Under
räkenskapsåret 2015 uppgick aktiverat arbete till 3,5 MSEK och
övriga intäkter till 4,7 MSEK. Ökningen i aktiverat arbete är
främst hänförlig till den nya generation produkter som Bolaget
utvecklar.
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Rörelsens kostnader ökade med 60,9 MSEK, eller 16,1 procent,
till 60,9 MSEK under räkenskapsåret 2016, från 44,8 MSEK
under räkenskapsåret 2015. Ökningen var främst hänförlig
till ökade personalkostnader och externa kostnader, främst
hänförliga till konsulter. Totala avskrivningar uppgick till 6,2
MSEK under räkenskapsåret 2016 jämfört med 5,1 MSEK under
räkenskapsåret 2015. Av de totala avskrivningarna avsåg 0,6
MSEK inventarier, verktyg och installationer, 4,1 MSEK avsåg
balanserade utgifter för utvecklingsarbete medan 1,5 MSEK
avsåg goodwill.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten minskade med
-46,2 till 6,2 MSEK under räkenskapsåret 2016, jämfört med
52,4 MSEK under räkenskapsåret 2015. Denna minskning
berodde huvudsakligen på den nyemission som genomfördes
under 2015 och som tillförde Bolaget 62,3 MSEK före
emissionskostnader.

Som ett resultat av det ovan nämnda minskade rörelseresultatet
med 10,4 MSEK till -25,9 MSEK för räkenskapsåret 2016, från
-15,6 MSEK under räkenskapsåret 2015.

Det totala kassaflödet för året 2016 uppgick till -35 600 KSEK,
detta jämfört med motsvarande period 2015 då det totala
kassaflödet uppgick till 35 967 KSEK. Skillnaden är främst
hänförlig till den emission som genomfördes 2015 samt den
ytterligare förvärv av immateriella anläggningstillgångar som
gjordes 2016.

Finansiell ställning
För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2016
uppgick balansomslutningen till 67,2 MSEK jämfört med 98,9
MSEK för perioden som avslutades den 31 december 2015.
Per den 31 december 2016 hade Bolaget inga räntebärande
långfristiga skulder som per den 31 december 2015 uppgick till
1,8 MSEK. Per den 31 december 2016 uppgick eget kapital till
56,0 MSEK, motsvarande en soliditet om 86,1 procent, jämfört
med 81,1 MSEK per den 31 december 2015, motsvarande en
soliditet om 81,9 procent. Denna minskning berodde främst
på det negativa resultatet under räkenskapsåret 2016, men
jämnades delvis ut av den genomförda nyemissionen under
året.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital minskade med 7,3 MSEK till -18,7 MSEK
under räkenskapsåret 2016, jämfört med -11,5 MSEK under
räkenskapsåret 2015. Minskningen berodde huvudsakligen på
det försämrade resultatet för perioden. Kassaflödeseffekten
från förändring av rörelsekapital uppgick till -4,8 MSEK
under räkenskapsåret 2016, jämfört med 2,2 MSEK under
räkenskapsåret 2015, en minskning med 7,0 MSEK som
huvudsakligen var hänförlig till minskade leverantörsskulder
och kortfristiga skulder. Som ett resultat av ovan minskade
kassaflödet från den löpande verksamheten med 14,3 MSEK
till -23,5 MSEK under räkenskapsåret 2016, jämfört med -9,3
MSEK under räkenskapsåret 2015.
Kassaflödet från investeringsverksamheten ökade med 11,1
MSEK till -18,3 MSEK under räkenskapsåret 2016, jämfört med
-7,2 MSEK under räkenskapsåret 2015. Denna ökning berodde
huvudsakligen på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
avseende utvecklingsarbetet relaterat till den nya generation
av produkter Bolaget utvecklar.

Kassaflödet under räkenskapsåret 2016 uppgick således till
-35,6 MSEK jämfört med 36,0 MSEK under räkenskapsåret
2015, en minskning om 71,6 MSEK.

I N B JUDA N T I L L T EC K N I N G AV A K T I ER I S I V ER S I M A H O L D I N G A B (PUB L)

46

Beskrivning av CST Global
Detta avsnitt fokuserar primärt på CST Globals verksamhet före det att Sivers IMA förvärvade företaget. För mer detaljerad information om Sivers IMA före förvärvet av CST Global se avsnittet ”Beskrivning av Sivers IMA”.

CST Global i korthet

CST Global grundades år 2000 i Glasgow som en avknoppning
från två världsledande institutioner, universiteten i Glasgow
och i Strathclyde. CST Global är ett privatägt företag som
designar, tillverkar och levererar halvledarlasrar och
andra halvledarbaserade optiska produkter. Det största
tillämpningsområdet är optisk kommunikation. CST Global
är en aktiv partner i Storbritannien och Europas ”Technology
Consortium Program” och arbetar med ledande företag
runt om i världen inom telekommunikation, GPON, industri,
försvar och hälsovård. Bolaget kan även tillverka produkter
inom nya expansiva tillämpningsområden, såsom sensorer för
fordonsautomation och utrustning för mätning av miljöfaktorer.
CST Global har rötterna i den specialkompetens inom
optoelektronik som redan under andra världskriget började växa
fram i den skotska universitetsregionen. Bolaget besitter idag
en kompetens som omfattar samtliga materialkombinationer
och tillverkningsprocesser som används för kommersiell
framställning av halvledarchips för optoelektroniska ändamål.
Denna samlade kunskap är unik i elektronikbranschen, även vid
jämförelse med globala företag.
Bolaget uppvisar stabil omsättningsutveckling under flera
år och står nu inför en större tillväxtfas. Efter genomförda
investeringar kommer Bolaget kunna leverera produkter
med högre förädlingsgrad, och förväntas uppvisa förbättrade
rörelsemarginaler.

Målsättning

CST Globals målsättning är att bli den ledande aktören
inom design, utveckling och produktion av avancerade
halvledarbaserade fotoniska anordningar.

Vision

CST Globals vision är att vara förstahandsvalet när det kommer
till avancerad, volymdriven halvledarbaserade fotoniska
lösningar.

Strategi

CST Globals strategi är att:
•
Tillhandahålla stora volymer av högkvalitativa optiska
halvledarprodukter till ledande systemleverantörer.
•
Utveckla produkt- och applikationskunskap genom
partnerskap med ledande företag
•
Utveckla både immateriella rättigheter och den
teknologisk färdplanen genom högkvalitativa samarbeten
med kunder och akademiska institutioner
•
Genom sponsring och strategiska investeringar bygga
talangnät med ledande universitet i Storbritannien

Produkter och tjänster

CST Global tillhandahåller anpassade optiska enhetslösningar
baserade på en plattform av beprövade produkttyper.

Affärsområden

Data och telekommunikation
Den dominerande drivkraften för detta marknadssegment
är ständigt ökande krav på ökad överföringskapacitet i
fibernäten. En annan viktig faktor utgörs av att de mobila näten
kräver tillgång till allt högre överföringskapacitet till och från
basstationerna (s.k. backhaul).
CST Global tillverkar optiska sändare och mottagare för
fiberoptiska ledningar. Produkterna används i datacentra,
lagringsnät, laserenheter för Passive Optical Networks (PON)
anpassade till ITU standarden från 1310 till 1490 nm, samt
metro-nätverk och långdistansnät (Long Haul networks).
Laserenheter för Passive Optical Network (PON) används
till FTTX (fiber to the X), vilket är den generiska termen för
vilken bredbandsnätarkitektur som använder optisk fiber för
att tillhandahålla hela eller en del av den lokala slingan som
används för kommunikation den sista milen. FTTH (fiber to the
home) är en del mängd av FTTX och används för att koppling
till ett bostadsutrymme, tex till en låda på husets yttervägg
(dvs den optiska nätverksterminalen). För att implementera de
sista milens FTTH-nätverk används passiva optiska nätverk för
att till exempel leverera trippel-play-tjänster för slutanvändare
via nätverket direkt från operatörens centrala nätverk. Inom
detta område erbjuder t.ex. CST Global FP och DFB Laserdioder.
Inom datacenter användas optiska sändare och mottagare
för fiberoptisk kommunikation mellan datacentrets datorer,
switchar och övervakningsutrustning. Dagens datacentra
hanterar mycket stora mängder data. Trenden är att ersätta de
härvor av kopparkablar som förbinder datacentrets olika delar
med fiber. Drivkrafterna för denna utveckling utgörs, förutom
behovet av ökad överföringskapacitet, av efterfrågan på
mindre utrymmeskrävande och med energieffektiva lösningar.
Inom detta område erbjuder CST Global exempelvis SOA
(semiconductor optical amplifier) och VCSEL (vertical cavity
surface emitting laser) laserdioder
Inom metro-nätverk och långdistansnät användas optiska
sändare och mottagare för fiberoptisk kommunikation för långa
avstånd. Drivkrafterna för metro-nätverk och långdistansnät
består i ökad överföringskapacitet till 100 Gbps till 400 Gbps
fiberoptiska länkar. Inom detta område erbjuder CST Global
exempelvis SOA och DFB/FP (distributed feedback/Fabry-Perot)
laserdioder.
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Industriella applikationer
Inom den industriella sektorn används optiska sändare och
mottagare exempelvis för lägesbestämning av mekaniska
rörelser och avläsning av koder samt för laserkällor för
tryckeri- och kopieringsmaskiner. Tekniken kan också användas
för materialbearbetning, exempelvis för skärande och
sammanfogande moment samt för test- och mätutrustning.
En gemensam drivkraft för optoelektronikens insteg i industrin
är det ökande behovet av små, driftsäkra och beröringsfria
komponenter inom olika automationstillämpningar.

Militär och försvar
CST Global samarbetar med kunder för att tillhandahålla
lösningar för tillämpning inom militär och försvar. CST Globals
produkter kan bl a användas för detektering och mätning av
distanser.

Hälso- och sjukvårdsmarknaden
Hälso- och sjukvårdsmarknaden utvecklas snabbt och CST
Global erbjuder lösningar inom områden som hårborttagning,
återställande plastikkirurgi eller anti-rynkbehandlingar. Dessa
områden kräver lasrar anpassade för användning i hemmamiljö
i större volymer.

Konsumentmarknaden
Framväxten av fjärrkontroll av fordon indikerar på en väsentlig
tillväxt i både laser- och detektorområdet. CST Globals förmåga
att anpassa enheter för en mängd olika applikationer gör att
produkterna bolaget erbjuder även kan erbjuda lösningar både
för start up-företag och hushåll.

Forsknings- och utvecklingsprojekt
Optiska sändare och mottagare används även i industriella
utvecklingsprojekt och forskningsprojekt. Drivkrafterna inom
dessa segment består av efterfrågan på snabbare, mindre och
energieffektivare teknik, att omsättas i framtida produkter inom
skilda användningsområden.
Inom alla ovan nämnda användningsområden bedömer CST
Global att efterfrågan är tilltagande. CST Global känner inte till
någon samlad marknadsanalys för den generella efterfrågan på
optoelektroniska komponenter i världen, och de industri- och
marknadssektorer som idag utnyttjar eller förväntas komma
att utnyttja optoelektroniska lösningar är av så vitt skilda slag
att en uppskattning av det sammanlagda värdet av CST Globals
marknader skulle bli tämligen komplex.
Ytterligare exempel på användningsområden där optoelektroniska komponenter kommer att utgöra väsentliga beståndsdelar är: försvarssystem, medicin, fordonssensorer och solenergi.
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Distribution och tillverkning

CST Global verkar på många marknader runt om i världen och
försäljning sker till 80 procent utanför Storbritannien, främst till
USA, Europa och Asien. CST Global har nyligen ökat sin närvaro
i Israel och har även ökat försäljning och teknisk support i Kina.
Det är troligt att CST Global inom en snar framtid kommer ha
lokal representation i USA.
CST Globals produktionsanläggning i Hamilton, Glasgow, utgör
en viktig konkurrensfördel. I denna anläggning kan prototyper
såväl som serieproducerade optoelektroniska chips tillverkas
med ett minimum av ledtid. Bolagets designavdelning ligger i
samma byggnad som produktionsanläggningen, vilket medför
goda förutsättningar för effektiv produktionsuppföljning och
kvalitetskontroll. I produktionsanläggningen kan ett flertal
av III-V processerna tillämpas. Huvudutrymmet består av ett
slutet utrymme med höga krav på renhet och partikelfrihet.
Maskinparken är anpassad för hantering av waferstorlekar om
två, tre och fyra tum. Anläggningen innehåller utrustning för
hela processkedjan, så de wafers som bearbetas behöver aldrig
lämna den skyddande renrumsmiljön förrän de färdiga chipsen
skall kapslas. Produktionsytan och processutrustningen medger
serieproduktion och förutsättningar för expansion finns i den
befintliga byggnaden. Under senare år har Bolaget investerat
i en egen utrustning för påförande av vissa materialskikt,
vilket tidigare har skett hos underleverantör. Genom
investeringen förfogar nu CST över en obruten processlinje.
Förutom bättre kvalitetskontroll och genomloppshastighet
medför investeringen även bättre produktionsmarginaler,
samt möjligheten att själva leverera skiktningstjänster som
underleverantör till den övriga halvledarindustrin.
CST Global har under många år varit verksamt inom design,
processutveckling och produktion av optoelektroniska
komponenter. Under de senaste tio åren har ca 200 olika
produkter designats och producerats, på uppdrag av ett
hundratal olika kunder. Bolaget har kontinuerligt förbättrat
kända produktionstekniker och designprinciper, och har
systematiskt dokumenterat samtliga processteg. Under åren
har CST Global byggt upp ett eget bibliotek av utprovade
processer och väsentliga processteg, vilket medför att
Bolaget snabbt kan inleda produktion av kundföretagens
behov av olika optoelektroniska komponenter med de mest
skiftande egenskaper. Detta strukturerade bibliotek innehåller
idag ca 170 olika processer, och utgör Bolagets egentliga
immateriella tillgångsmassa, tillika främsta konkurrensfördel.
Enligt styrelsens och ledningens bedömning finns mycket få
jämförbara källor till kunskap om design och tillverkning av
optoelektroniska grundkomponenter.
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Råmaterialet för tillverkning av optoelektroniska halvledarprodukter utgörs av tunna, homogena skivor, bestående av vissa
kombinationer av grundämnen ur grupperna III och V i det periodiska systemet. Dessa skivor, som inom elektronikindustrin
benämns ”wafers”, bearbetas i en tillverkningsprocess, efter
vilken det på varje wafer har skapats hundratals eller tusentals
enskilda komponenter (”chips”). I denna komplexa process ingår bland annat fotolitografi av ytterst små geometrier (mikrolitografi), etsning med kemikalier eller gasplasma, dopning med
joner, odling av isolerande och ljusledande materialskikt och
påförande av tunna metallskikt. Tillverkningen sker i renrum
med höga krav på partikelfrihet och klimatkontroll. När wafern
är färdigprocessad skall den delas upp i individuella chips, eller
i ”remsor” bestående av ett visst antal chips. Delningen sker
vanligtvis genom att wafern sågas eller ritsas med mycket hög
precision.

Marknad

Enligt MarketsandMarkets förväntas lasermarknaden uppgå till
15,38 mdr USD år 2022.1 Teknologin erbjuder högre precision,
flexibilitet och produktivitet i materialbehandlingsapplikationen
än andra mer traditionella metoder, vilket leder till ökad
efterfrågan för laserteknikbaserad materialbehandling.
Dessutom drivs marknaden av en ökad användning av
laserteknik inom marknader som medicinteknik, flyg, försvar,
forskning, halvledare och elektronik samt telekommunikation.
CST Globals målmarknad är för närvarande den kinesiska
och indiska marknaden där man kan se en snabb tillväxt i
marknaden för högfrekvent FTTH-uppkoppling. De senaste fem
åren har CST Global levererat över 25 miljoner lasrar till Kina.
Övriga huvudmarknader är Europa och USA.

Beskrivning av CST Global

Lasersegment 2016
Total laserförsäljning: 10,40 mdr USD
Displayer
Printing 2%
1%

Kommunikation
34%

Källa: Laser Market
Research/Strategies
Unlimited, PennWell

Instrumentering och
sensorer
6%
Medicin och estetik
8%
R&D och försvar
8%
Litografi
9%

Materialbearbetning
30%

Historik
1998

CST Global grundas som en avknoppning från
universiteten i Glasgow och Strathclyde och grundades
som en inkubator för halvledarbaserade optiska
produkter.

1999

Bolagets WSSP Wafer processanläggning (s k ”fab”)
färdigställs.

2000

Den första platta där kretsar tillverkas på, s k wafer,
tillverkas i bolagets processanläggning.

2001

I den första externa kapitalanskaffningsrunda erhåller
CST Global 3 MGBP från Intel Capital, EDP Partners
och Global Edge.
CST Global blir första sk Foundry Service provider i
Storbritannien.

Organisation

Den 31 mars 2017 hade bolaget 45 anställda och 10 konsulter,
med över 100 års kombinerad kommersiell och operationell
erfarenhet med nio interna PhD:s.

Optisk lagring
2%

2002

Bolaget utvecklar kapaciteten i anläggningen.

2003

Bolaget certifieras enligt ISO-standard, och har
bibehållit certifieringen sedan dess.

1 Rapport, Laser Technology Market by Type (Solid, Liquid, & Gas),
Application (Optical communication & laser processing), Vertical
(Commercial, Telecom, Research, Defense, Medical, Automotive,
Electronics, & Industrial), & Geography - Global Forecast to 2022,
MarketsandMarkets, maj 2017

Bolaget fortsätter utveckla kapaciteten i
processanläggningen. Kommersiell produktion pågår
kontinuerligt.
2009

I en andra kapitalanskaffningsrunda erhåller CST
Global ytterligare 3 MGBP från EDP Partners,
Global Edge och SCF. Kapitalet ska användas för att
expandera tillverkning.

2010

CST Global förvärvar nuvarande produktionsanläggning
i Hamilton, från Intense Photonics. Bolaget förfogar
nu över en 500 kvadratmeter stor Class 50 Wafer Fab.
Detta motsvarar renrumsklassificering enligt ISO 4-5.
Under året slutförs överföring till, och installation
av egen produktionsutrustning, i anläggningen i
Hamilton.
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2011

Produktionsprocessen för 1310nm FP Laser Produkt
implementeras.

2012

CST Global förvärvar bolaget Kamelian-Amphotonix
tillverkningsanläggningar. Kamelian-Amphotonix
tillverkar optiska förstärkare.

2013

Produktionsprocessen för 1310nm DFB Laser Product
implementeras.
I en tredje kapitalanskaffningsrunda erhåller CST
Global ett lån om 1,7 MGBP från Maven Capital.
Syftet med kapitaltillskottet är att förvärva utrustning
för egen odling av epitaxialskikt. Utrustningen
beställs under året.

2014

Utrustningen för epitaxialtillverkningen levereras
under sommaren.

2016

CST Global gör en investering på 2 MGBP i expansion
av renrum och automatisering av back end-processer.
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Utvald finansiell information för CST Global
Nedan presenteras utvald finansiell information för CST Globals historiska räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2016
respektive 2015. Informationen är upprättad enligt brittisk Financial Reporting Standard for Smaller Entities (”FRSSE”)
och har reviderats av CST Globals revisorer.
Notera att räkenskaperna i Prospektet som avser CST Global har omräknats från brittiska pund (GBP) till svenska kronor
(SEK). De omräknade räkenskaperna har inte översiktligt granskats eller reviderats av CST Globals revisorer.

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i KSEK
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader
Administrativa kostnader
Övriga rörelseintäkter
Rörelseresultat

1 juli - 30 juni
2014-20152)
2015-20161)
Reviderat
Reviderat
43 990
39 415
-16 790
-18 690
27 200
20 725
-464
-30 073
954
-2 383

-331
-22 890
274
-2 221

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader

-5 524

3
-3 381

Resultat efter finansiella poster

-7 907

-5 600

Skatt
Periodens resultat

3 877
-4 030

2 913
-2 687

1)
2)

Baserat på genomsnittsväxelkursen för perioden GBP/SEK 12,4976
Baserat på genomsnittsväxelkursen för perioden GBP/SEK 12,1976

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i KSEK
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

1 juli - 30 juni
20152)
20161)
Reviderat
Reviderat
7 352
16 595
23 948

1 101
12 170
13 271

Summa tillgångar

13 337
21 685
2 196
37 218
61 165

5 340
16 207
2 613
24 160
37 431

Eget kapital
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

-5 362
22 185
44 343
61 165

-1 920
14 222
25 130
37 431

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel

1)
2)

Baserat på växelkursen per den 30 juni 2016 GBP/SEK 11,3917
Baserat på växelkursen per den 30 juni 2015 GBP/SEK 12,9527
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Revisionsberättelse för räkenskapsåret som
avslutades den 30 juni 2016
Detta är en inofficiell översättning av revisionsberättelsen från årsredovisningen avseende det räkenskapsår som
avslutades den 30 juni 2016 för Compound Semiconductor Technologies Global Limited.

Oberoende revisionsberättelse till styrelsen för Compound Semiconductor Technologies Global Limited

Vi har reviderat Compound Semiconductor Technologies Global Limited’s årsredovisning och bokföring för perioden som avslutades
den 30 juni 2016 på sidorna sex till sexton. Årsredovisningen är upprättad enligt tillämplig lag och rapporteringsstandard för Financial
Reporting Standard for Smaller Entities (som trädde i kraft i januari 2015) (Storbritanniens allmänt godkända redovisningsprinciper
tillämpbart för mindre företag).
Denna rapport är endast framtagen till styrelsen i enlighet med kapitel 3 i del 16 i Companies Act 2006. Vårt revisionsarbete har utförts
så att vi kan delge styrelsen de frågor som vi måste delge den i en revisionsberättelse och utan annat syfte. I den utsträckning som är
tillåtet enligt lag, accepterar eller antar vi inte ansvar för någon annan än bolaget och styrelsen, för vårt revisionsarbete, för denna
rapport eller för de åsikter vi har bildat.

Styrelsens och revisorns respektive ansvar
Som förklaras mer utförligt i avsnittet om styrelsens ansvar på sida 2, är styrelsen ansvarig för upprättandet av årsredovisningen och
för att säkerställa att den ger en betryggande och rättvisande bild. Vår skyldighet är att granska och uttala oss om årsredovisningens
upprättande i enlighet med tillämplig lag och internationella revisionsstandarder, IAS, (Storbritannien och Irland). Dessa standarder
kräver att vi följer revisionspraxisstyrelsens etiska standarder för revisorer (Auditing Practices Board's Ethical Standards for Auditors).
Denna rapport är framtagen endast för bolagets styrelseledamöter i enlighet med Kapitel 3 i Del 16 i Companies Act 2006. Vårt
revisionsarbete har utförts så att vi kan delge styrelsen de frågor som vi måste meddela den i en revisionsberättelse och utan
annat syfte. I den utsträckning som tillåts enlig lag, accepterar eller antar vi inte ansvar för någon annan än bolaget och bolagets
styrelseledamöter för vårt revisionsarbete, för denna rapport, eller för de åsikter vi har bildat.

Omfattningen av revisionen av årsredovisningen
En revision innefattar att inhämta revisionsbevis för belopp och annan information i årsredovisningen, vilka är tillräckliga för att ge rimlig
försäkran om att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Vid
denna bedömning beaktas: huruvida de redovisningsprinciper som har använts är ändamålsenliga för bolagets omständigheter och om
de har tillämpats konsekvent och beskrivs tillräckligt, rimligheten av styrelsens väsentliga uppskattningar i årsredovisningen; liksom den
övergripande presentationen i årsredovisningen. Dessutom läser vi all finansiell och icke-finansiell information i styrelsens redogörelse
för att identifiera materiella inkonsekvenser med det reviderade årsbokslutet och identifiera all information som uppenbarligen är
väsentligt felaktig baserat på, eller väsentligt inkonsekvent med, den förståelse som vi skaffat oss under vår revision. Om vi upptäcker
några uppenbara väsentliga felaktigheter eller inkonsekvenser måste konsekvenserna beaktas för vår rapport.

Upplysning av särskild betydelse - Fortsatt drift
Vid utformningen av vårt yttrande om årsredovisningen, som inte ändrats, har vi övervägt om informationen i not 1 i årsredovisningen
avseende bolagets förmåga till fortsatt drift är tillräcklig. För att fortsätta verksamheten under de närmaste 12 månaderna är Bolaget
i behov ytterligare finansiering. Underlåtenhet att säkra ytterligare finansiering skulle leda till en väsentlig osäkerhet som kan ge
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. I årsredovisningen ingår inte de justeringar som skulle uppstå om
bolaget inte kunde fortsätta verksamheten.

Uttalande om årsredovisningen
Enligt vår uppfattning:
•
ger årsredovisingen en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 30 juni 2016 och av dess förlust för perioden som
avslutades vid det datumet;
•
har årsredovisingen upprättats i enlighet med United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice tillämpbart för Smaller
Entities, och
•
har årsredovisingen upprättats i enlighet med kraven i Companies Act 2006.
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Frågor om andra frågor som föreskrivs i Companies Act 2006
Enligt vår uppfattning överensstämmer informationen i styrelsens rapport för det räkenskapsår som årsredovisningen är upprättad
för med bokslutet.

Frågor vi är skyldiga att rapportera utan undantag
Vi har inget att rapportera gällande följande frågor där vi enligt Companies Act 2006 är skyldiga att rapportera om, enligt vår uppfattning:
•
•
•
•
•

lämpliga bokföringsregister inte har sparats, eller att uppgifter nödvändig för vår revision inte erhållits från avdelningar som vi
inte har besökt; eller
årsredovisningen inte överensstämmer med bokföringen och uppgifter; eller
vissa lagstadgade upplysningar om styrelsens ersättning inte är gjorda; eller
vi inte har mottagit all information och förklaringar vi behöver för vår revision; eller
styrelsen inte var berättigad att upprätta årsredovisningen i enlighet med regler för mindre företag, utnyttja mindre företags
undantag vid upprättande av styrelserapporten samt utnyttja mindre företags undantag från kravet att upprätta en styrelsens
redogörelse.

Fraser Campbell (Senior Statutory Auditor)
För och på uppdrag av Campbell Dallas LLP
Chartered Accountants
Statutory Auditors
Titanium 1
King’s Inch Place
Renfrew
PA4 8WF
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Revisionsberättelse för räkenskapsåret som
avslutades den 30 juni 2015
Detta är en inofficiell översättning av revisionsberättelsen från årsredovisningen avseende det räkenskapsår som
avslutades den 30 juni 2015 för Compound Semiconductor Technologies Global Limited.

Oberoende revisionsberättelse till styrelsen för Compound Semiconductor Technologies Global Limited

Vi har reviderat Compound Semiconductor Technologies Global Limited’s årsredovisning och bokföring för perioden som avslutades
den 30 juni 2015 på sidorna 5 till 13. Årsredovisningen är upprättad enligt tillämplig lag och rapporteringsstandard för Financial
Reporting Standard for Smaller Entities (som trädde i kraft april 2008) (Storbritanniens allmänt godkända redovisningsprinciper
tillämpbart för mindre företag).
Denna rapport är endast framtagen till styrelsen i enlighet med kapitel 3 i del 16 i Companies Act 2006. Vårt revisionsarbete har utförts
så att vi kan delge styrelsen de frågor som vi måste delge den i en revisionsberättelse och utan annat syfte. I den utsträckning som är
tillåtet enligt lag, accepterar eller antar vi inte ansvar för någon annan än bolaget och styrelsen, för vårt revisionsarbete, för denna
rapport eller för de åsikter vi har bildat.

Styrelsens och revisorns respektive ansvar
Som förklaras mer utförligt i avsnittet om styrelsens ansvar på sida 1, är styrelsen ansvarig för upprättandet av årsredovisningen och
för att säkerställa att den ger en betryggande och rättvisande bild. Vår skyldighet är att granska och uttala oss om årsredovisningens
upprättande i enlighet med tillämplig lag och internationella revisionsstandarder (Storbritannien och Irland). Dessa standarder kräver
att vi följer revisionspraxisstyrelsens etiska standarder för revisorer (Auditing Practices Board's Ethical Standards for Auditors).

Omfattningen av revisionen av årsredovisningen
En revision innefattar att inhämta revisionsbevis för belopp och annan information i årsredovisningen, vilka är tillräckliga för att ge rimlig
försäkran om att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Vid
denna bedömning beaktas: huruvida de redovisningsprinciper som har använts är ändamålsenliga för bolagets omständigheter och om
de har tillämpats konsekvent och beskrivs tillräckligt, rimligheten av styrelsens väsentliga uppskattningar i årsredovisningen; liksom den
övergripande presentationen i årsredovisningen. Dessutom läser vi all finansiell och icke-finansiell information i styrelsens redogörelse
för att identifiera materiella inkonsekvenser med det reviderade årsbokslutet och identifiera all information som uppenbarligen är
väsentligt felaktig baserat på eller väsentligt inkonsekvent med den förståelse som vi skaffat oss under vår revision. Om vi upptäcker
några uppenbara väsentliga felaktigheter eller inkonsekvenser måste beakta konsekvenserna för vår rapport.

Uttalande om årsredovisningen
Enligt vår uppfattning:
•
ger årsredovisingen en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 30 juni 2015 och av dess förlust för perioden som
avslutades vid det datumet;
•
har årsredovisingen upprättats i enlighet med United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice tillämpbart för Smaller
Entities, och
•
har årsredovisingen upprättats i enlighet med kraven i Companies Act 2006.

Frågor om andra frågor som föreskrivs i Companies Act 2006
Enligt vår uppfattning överensstämmer informationen i styrelsens rapport för det räkenskapsår som årsredovisningen är upprättad
för med bokslutet.

Frågor vi är skyldiga att rapportera utan undantag
Vi har inget att rapportera gällande följande frågor där vi enligt Companies Act 2006 är skyldiga att rapportera om, enligt vår uppfattning:
•
•
•
•

lämpliga bokföringsregister inte har sparats, eller att uppgifter nödvändig för vår revision inte erhållits från avdelningar som vi
inte har besökt; eller
årsredovisningen inte överensstämmer med bokföringen och uppgifter; eller
vissa lagstadgade upplysningar om styrelsens ersättning inte är gjorda; eller
vi inte har mottagit all information och förklaringar vi behöver för vår revision; eller

I N B JUDA N T I L L T EC K N I N G AV A K T I ER I S I V ER S I M A H O L D I N G A B (PUB L)

•

54
Revisionsberättelse 2015

styrelsen inte var berättigad att upprätta årsredovisningen i enlighet med regler för mindre företag, utnyttja mindre företags
undantag vid upprättande av styrelserapporten samt utnyttja mindre företags undantag från kravet att upprätta en styrelsens
redogörelse.

Alan M Blue (Senior Statutory Auditor)
För och på uppdrag av Gilliland & Company
Chartered Accountants & Statutory Auditors
216 West George Street
Glasgow
G2 2PQ
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Proformaredovisning
Ändamål för proformaredovisningen

Sivers IMAs förvärv av CST Global, som genomfördes den 18 maj
2017, kommer att ha en direkt påverkan på framtida resultat,
finansiell ställning och kassaflöden för Bolaget. Ändamålet
med nedanstående konsoliderade proformaredovisning är att
redovisa den hypotetiska påverkan som förvärvet hade haft
på Sivers IMAs konsoliderade resultaträkning för perioden 1
januari – 31 december 2016 som om förvärvet genomförts
den 1 januari 2016 samt den konsoliderade balansräkningen
per den 31 december 2016 som om förvärvet genomförts den
31 december 2016.
Den initiala köpeskillingen utgörs av 27 924 998 nyemitterade
aktier i Sivers på tillträdesdagen till kurs 3,76 SEK. Vidare
tillkommer en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare högst
13 962 499 nyemitterade aktier som kan utfalla beroende på
CST:s intäkter under kalenderåret 2017. Om den maximala
tilläggsköpeskillingen betalas kommer säljarna av aktierna i
CST Global att sammanlagt erhålla 41 887 499 aktier i Sivers
IMA, motsvarande 50 procent av samtliga aktier i Sivers IMA
efter transaktionen.
Förvärvet finansierades genom en riktad nyemission till de
tidigare ägarna i CST Global som innan förvärvet ägde aktier
i Sivers IMA.
Under vissa förutsättningar kan ett företag få äganderätten
till aktierna i ett annat företag men emitterar som vederlag i
samband med förvärvet så många aktier med rösträtt att det
bestämmande inflytandet över den nybildade koncernen går
över till ägarna av det företags vars aktier fövärvats, ett s.k.
omvänt förvärv. Reglerna om omvänt förvärv regleras i BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) kapitel 19
Rörelseförvärv och goodwill.
Redovisningen av ett omvänt förvärv i koncernredovisningen
innebär att det är den legala förvärvaren, vilket i detta fall
är Sivers IMA betraktas som det förvärvade bolaget d.v.s.
redovisningsmässigt som ett dotterföretag till det legalt
förvärvade bolaget CST Global. Omvänt betraktas det
legalt förvärvade bolaget, vilket i detta fall är CST Global,
redovisningsmässigt som det förvärvande bolaget. Detta avser
enbart redovisningen av transaktionen i koncernredovisningen.
Bolagets bedömning är att förutsättningarna för omvänt förvärv
är uppfyllda i detta fall varmed förvärvsanalysen är upprättad
med CST Global som förvärvare och Sivers IMA som förvärvat
bolag innebärande att fastställd köpeskilling ställs i relation till
förvärvade nettotillgångar i Sivers IMA.

Proformaredovisningen har endast till syfte att informera och
belysa fakta. Proformaredovisningen är till sin natur avsedd att
beskriva en hypotetisk situation och tjänar således inte till att
beskriva Sivers IMAs faktiska finansiella ställning och resultat.
Vidare är proformaredovisningen inte representativ för hur
finansiell ställning eller verksamhetsresultatet kommer att se
ut i framtiden.

Utformning av proformaredovisningen
Proformaresultaträkning

Proformaresultaträkningen för perioden 1 januari – 31 december
2016 baseras på Sivers IMAs reviderade årsredovisning för
räkenskapsåret 2016. Informationen avseende CST Global
bygger på ej reviderad finansiell information från CST Globals
affärssystem för perioden 1 januari – 31 december 2016.
Proformaresultaträkningen är upprättad som om förvärvet ägt
rum den 1 januari 2016.

Proformabalansräkning
Proformabalansräkningen per den 31 december 2016 baseras
på Sivers IMAs reviderade årsredovisning för räkenskapsåret
2016. Informationen avseende CST Global bygger på ej
reviderad finansiell information från CST Globals affärssystem
per den 31 december 2016.
Proformabalansräkningen är upprättad som om förvärvet ägt
rum den 31 december 2016.

Grunder för proformaredovisningen

Sivers IMA tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3) medan CST Global tillämpar brittiska
Financial Reporting Standard for Smaller Entities (”FRSSE”). Proformaredovisningen har upprättats i enlighet med Sivers IMAs
nu gällande redovisningsprinciper.
I samband med upprättandet av proformaredovisningen har
Sivers IMA genomfört en analys av huruvida det föreligger
skillnader mellan de redovisningsprinciper som Sivers IMA
tillämpar och dem som CST Global tillämpar. Inga väsentliga
skillnader har identifierats och inga justeringar avseende detta
har därför varit nödvändigt.

Proformajusteringar

Proformajusteringarnas övergripande natur beskrivs nedan.
Ytterligare uppgifter återfinns i proformaresultat- och
balansräkningen med tillhörande noter där beräkningarna
redovisas mer i detalj. Samtliga justeringar förväntas ha en
bestående effekt.
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Det har inte skett några justeringar för synergier eller
integrationskostnader i proformaredovisningen.

Förvärvsrelaterade justeringar
Sivers IMA har upprättat en preliminär förvärvsanalys varvid
samtliga tillgångar och skulder i Sivers (omvänt förvärv) värderas
till verkligt värde. Den preliminära förvärvsanalysen kan komma
att justeras i samband med slutlig värdering av identifierbara
tillgångar och skulder till verkliga värden. Detta kan innebära

Proformaredovisning

att redovisade materiella och immateriella tillgångar åsätts
nya verkliga värden, vilket kan innebära att resultatet framgent
kan komma att belastas med andra avskrivningar än de som
framgår av proformaresultaträkningen.

Transaktionsrelaterade justeringar
Förvärvsutgifter uppgående till 8,4 MSEK ingår i anskaffningsvärdet i den preliminära förvärvsanalysen.

Resultaträkning 1 januari 2016 - 31 december 2016 - Proforma

Proformabalansräkningen per den 31 december 2016 baseras på Sivers IMAs reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2016.
Informationen avseende CST Global bygger på ej reviderad finansiell information från CST Global, per den 31 december 2016.
KSEK
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga intäkter
Summa rörelsens intäkter

Sivers CST Global

Proformajusteringar

Not PROFORMA

18 224
10 716
6 072
35 012

30 462
9 431
10 378
50 271

48 686
20 147
16 450
85 284

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar
Summa rörelsens kostnader

-5 242
-18 102
-31 384
-6 221
-60 949

-18 220
-23 733
-13 303
857
-3 472
-57 871

-21 973
-21 973

-23 462
-41 835
-44 687
857
-31 666
-140 793

Rörelseresultat

-25 937

-7 599

-21 973

6

-

6

-76
94
-25 913

-286
-7 885

-362
94
-55 771

42

1 247

-25 871

-6 638

A

-55 509

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Kursvinster-/förluster
Resultat efter finansiella poster
Skatter
Årets resultat

-21 973

1 289
-21 973

-54 482

Proformajusteringar:
A) Avser avskrivning på goodwill (-21 973 KSEK) enligt preliminär förvärvskalkyl uppkommen som ett resultat av Sivers IMAs förvärv av
CST Global (redovisat som omvänt förvärv). Den preliminära förvärvsanalysen kan komma att justeras i samband med slutlig värdering
av identifierbara tillgångar och skulder till verkliga värden. Detta kan innebära att redovisade materiella och immateriella tillgångar
åsätts nya verkliga värden, vilket kan innebära att resultatet framgent kan komma att belastas med andra avskrivningar än de som
framgår av proformaresultaträkningen. Goodwill skrivs av på 5 år.
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Balansräkning 31 december 2016 - Proforma

Proformabalansräkningen per den 31 december 2016 baseras på Sivers IMAs reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2016.
Informationen avseende CST Global bygger på ej reviderad finansiell information från CST Global, per den 31 december 2016.
KSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Sivers CST Global

Proformajusteringar*

Not PROFORMA

29 878
2 419
448
32 745

8 539
19 160
27 698

109 865
109 865

3 000
1 746
4 746

789
14 298
15 087

-

3 789
16 044
19 833

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

5 451
790
3 300
1 259
10 800

6 001
2 272
6 157
14 430

-

11 452
790
5 572
7 416
25 230

Kassa, bank
Summa omsättningstillgångar

18 865
34 411

1 504
31 021

-

20 369
65 432

SUMMA TILLGÅNGAR

67 156

58 720

109 865

235 741

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Summa Eget kapital

56 032

42 494

57 366

B

155 892

295
594
889

-

52 499
52 499

C

295
53 093
53 388

-

-

-

-

2 872
1 287
1 902
4 174
10 235
67 156

188
8 773
1 927
5 337
16 225
58 720

-

188
11 645
1 287
3 829
9 511
26 460
235 741

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning
Summa varulager

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut
Pågående arbeten
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
* Från förvärvsanlys

109 865

A

148 282
21 579
448
170 308
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Proformajusteringar:
A) Avser goodwill (-21 973 KSEK) enligt preliminär förvärvskalkyl uppkommen som ett resultat av Sivers IMAs förvärv av CST Global
(redovisat som omvänt förvärv). Den preliminära förvärvsanalysen kan komma att justeras i samband med slutlig värdering av identifierbara tillgångar och skulder till verkliga värden. Detta kan innebära att redovisade materiella och immateriella tillgångar åsätts nya
verkliga värden, vilket kan innebära att resultatet framgent kan komma att belastas med andra avskrivningar än de som framgår av
proformaresultaträkningen.
B) Avser värdet på apporten likställt med ordinarie köpeskilling inklusive förvärvsutgifter (exklusive tilläggsköpeskillingen) vid Sivers
IMAs förvärv av aktierna i CST Global (113 398 KSEK) reducerat med förvärvat eget kapital i Sivers IMA (omvänt förvärv).
C) Avser tilläggsköpeskilling som resultat av Sivers IMAs förvärv av CST Global som bedöms falla ut och redovisas som en avsättning
och en ökning av goodwill.
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Revisorsrapport avseende proformaredovisning

Till styrelsen i Sivers IMA Holding AB (publ), org. nr. 556383-9348

Revisors rapport avseende proformaredovisning
Vi har utfört en revision av den proformaredovisning som framgår på s. 55-58 i Sivers IMA Holding AB (publ) prospekt daterat den 12
juni 2017.
Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur Sivers IMA Holding AB (publ) förvärv av Compound
Semiconductor Technologies Global Ltd skulle ha kunnat påverka koncernbalansräkningen för Sivers IMA Holding AB (publ) per den 31
december 2016 och koncernresultaträkningen för Sivers IMA Holding AB (publ) för perioden 1 januari 2016 till och med 31 december
2016.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet med kraven i prospektförordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar
Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II p. 7 i prospektförordningen 809/2004/EG. Vi har ingen skyldighet att lämna
något annat uttalande om proformaredovisningen eller någon av dess beståndsdelar. Vi tar inte något ansvar för sådan finansiell
information som använts i sammanställningen av proformaredovisningen utöver det ansvar som vi har för de revisorsrapporter
avseende historisk finansiell information som vi lämnat tidigare.

Utfört arbete

Vi har utfört vårt arbete i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt. Det innebär att
vi följer FARs etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att de finansiella
rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality
Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende
efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.
Vårt arbete, vilket inte innefattade en oberoende granskning av underliggande finansiell information, har huvudsakligen bestått i
att jämföra den icke justerade finansiella informationen med källdokumentation, bedöma underlag till proformajusteringarna och
diskutera proformaredovisningen med företagsledningen.
Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den information och de förklaringar vi bedömt nödvändiga för att med rimlig säkerhet
försäkra oss om att proformaredovisningen har sammanställts enligt de grunder som anges på s. 55-58 och att dessa grunder
överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Uttalande
Enligt vår bedömning har proformaredovisningen sammanställts på ett korrekt sätt enligt de grunder som anges på s. 55-58 och dessa
grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.
Stockholm den 12 juni 2017

Deloitte AB

Erik Olin
Auktoriserad revisor

I N B JUDA N T I L L T EC K N I N G AV A K T I ER I S I V ER S I M A H O L D I N G A B (PUB L)

60

Eget kapital, skulder och
annan finansiell information
Uttalande angående rörelsekapital

Eget kapital och nettoskuldsättning

Tabellerna i detta avsnitt redovisar Sivers IMAs kapitalisering
och skuldsättning, baserat på räntebärande skulder, per den 31
mars 2017. Se avsnitt ”Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden”
för ytterligare information om bland annat Bolagets aktiekapital
och aktier.

Eget kapital och skulder
Belopp i KSEK
Summa kortfristiga räntebärande skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter

31 mars 2017

Summa långfristiga räntebärande skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter

0

0
-

Summa eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat

48 947
20 944
104 636
-76 634

Nettoskuldsättning
Nedan redovisas Sivers IMAs finansiella nettoskuldsättning per
den 31 mars 2017.
Belopp i KSEK
A. Kassa
B. Likvida medel
C. Lätt realiserbara värdepapper
D. Summa likviditet (A+B+C)

31 mars 2017
8 274
8 274

E. Kortfristiga räntebärande fordringar

-

F. Kortfristiga bankskulder
G. Kortfristig del av långfristiga skulder
H. Andra kortfristiga skulder
I. Summa kortfristiga skulder (F+G+H)

0

J. Kortfristig nettoskuldsättning (I-E-D)
K. Långfristiga banklån
L. Emitterade obligationer
M. Andra långfristiga skulder
N. Långfristig skuldsättning (K+L+M)
O. Nettoskuldsättning (J+N)

-8 274
0
-8 274

Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet
inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande
tolvmånadersperioden. Per den 31 mars 2017 uppgick Bolagets
likvida medel till 8,3 MSEK. Därtill har Bolaget en outnyttjad
checkräkningskredit om 2,5 MSEK som var outnyttjad per
samma datum. Förvärvet av CST Global genomfördes på
skuldfri basis den 18 maj 2017 och tillförde en nettokassa om
ca 4 MSEK. Ett underskott av rörelsekapital bedöms uppstå i
juni 2017. Med beaktande av bedömda kassaflöden i Sivers IMA
och CST Global har Bolaget ett behov av rörelsekapital om 35
MSEK för den kommande tolvmånadersperioden.
Ett antal av Bolagets större aktieägare har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna Nya Aktier motsvarande
sina respektive aktieinnehav, vilket motsvarar 40,5 MSEK eller
49,8 procent av Nyemissionen. Därutöver har vissa investerare
genom emissionsgarantier förbundit sig att vid behov teckna
Nya Aktier motsvarande 28,9 SEK eller 35,5 procent av
Nyemissionen. Sammantaget motsvarar dessa åtaganden cirka
85,3 procent av Nyemissionen. Dessa åtaganden är emellertid
inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande
arrangemang.
Vid full teckning i Nyemissionen tillförs Bolaget 81 MSEK före
emissionskostnader som bedöms uppgå till ca 7 MSEK, varav
2,3 MSEK utgörs av ersättning relaterat till garantiåtaganden.
Nettolikviden om 74,4 MSEK bedöms som tillräckligt för att
tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande
tolvmånadersperioden.
Om Nyemissionen, trots utställda teckningsförbindelser
och garantiåtaganden, inte tecknas i tillräcklig utsträckning
tvingas Bolaget söka alternativa finansieringsmöjligheter
såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering,
alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas
bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess
att ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att
Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att
kostnadsnedskärningar får önskad effekt. Det finns en risk att
utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i
att Bolaget tvingas revidera gällande utvecklingsplaner, vilket
skulle kunna påverka Bolagets tillväxt negativt.

Investeringar

För tremånadersperioden som avslutades den 31 mars
2017 uppgick Bolagets totala investeringar till 5,5 MSEK
och var i sin helhet hänförliga till balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten. För räkenskapsåret 2016 uppgick Bolagets
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totala investeringar till 18,3 MSEK. Investeringarna hänförde
sig främst till balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
(17,3 MSEK) avseende den nya generation produkter Sivers
IMA utvecklar samt inventarier och verktyg (1,0 MSEK). För
räkenskapsåret 2015 uppgick Bolagets totala investeringar till
7,2 MSEK. Investeringarna hänförde sig främst till balanserade
utgifter för utvecklingsarbeten (6,9 MSEK) samt inventarier och
verktyg (1,0 MSEK).

Pågående investeringar och åtaganden om framtida
investeringar
Utöver sådana åtaganden som uppkommit i den löpande
verksamheten per den 31 mars 2017 finns det inga
kontraktuella åtaganden som ännu inte bokförts.

CST Global, som förvärvades den 18 maj 2017, har dock ett
behov av underhållsinvesteringar och investeringar i syfte att
öka CST Globals produktionskapacitet. Dessa investeringar
bedöms komma uppgå till totalt 25 MSEK och avses finansieras
med nettolikviden från Nyemissionen.

Materiella anläggningstillgångar

Bolagets materiella anläggningstillgångar består främst av
inventarier, verktyg och installationer. Per den 31 mars 2017
uppgick Bolagets materiella anläggningstillgångar till 2,3
MSEK. För ytterligare information om Bolagets materiella
anläggningstillgångar, se not 10 i årsredovisningen avseende
räkenskapsåret 2016.

Immateriella anläggningstillgångar

Bolagets immateriella anläggningstillgångar består främst
av goodwill och balanserade utgifter för forskningsarbeten.
Per den 31 mars 2017 uppgick Bolagets immateriella
anläggningstillgångar till 33,5 MSEK. För ytterligare information
om Bolagets immateriella anläggningstillgångar, se not 7 och 9 i
årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2016.

Väsentliga händelser efter den 31 mars 2017

Utöver slutförandet av förvärvet av CST Global, som
genomfördes på skuldfri basis och tillförde en nettokassa
om ca 4 MSEK samt offentliggörandet av Nyemissionen har
inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets finansiella
ställning eller ställning på marknaden inträffat sedan den 31
mars 2017.
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Tendenser och väsentliga händelser

Radar- och telekommunikationsindustrin är inne i ett
fundamentalt skifte där många nya produkter tas fram för att
säkerställa nya behov på marknaden. Radar används i fler och
fler områden och många nya produkter, såsom laserdioder
och millimetervågskomponenter, är absolut nödvändiga för att
stödja den fortsatt explosiva tillväxten av användning av mobil
datatrafik. Denna typ av produkter och komponenter kommer,
inom några år, finnas i flera miljarder olika produkter och i varje
hem.
Förvärvet av CST Global förväntas bidra starkt till Sivers IMAs
tillväxt under innevarande räkenskapsår. Vidare har förvärvet
av CST Global förstärkt Sivers IMAs produkterbjudande inom
framförallt optisk kommunikation samt marknadstäckning i och
med tillgång till nya slutmarknader.
Styrelsen bedömer att det per dagen för Prospektet inte
finns några kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella
fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som
förväntas ha en väsentlig inverkan på Sivers IMAs affärsutsikter
under det innevarande räkenskapsåret. Utöver vad som anges
ovan och i avsnittet ”Riskfaktorer” känner Bolaget inte till några
tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller
andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en
väsentlig inverkan på Bolagets affärsutsikter under innevarande
räkenskapsår. Utöver vad som anges i avsnittet ”Riskfaktorer”
och ovan känner Bolaget heller inte till några offentliga,
ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra
politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat
eller väsentligt skulle kunna påverka Bolagets verksamhet.
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Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden
Aktier och aktiekapital

Bolagsstämma och rösträtt

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår innan Nyemissionen
till 34 906 247,50 SEK, fördelat på 69 812 495 aktier, envar
med ett kvotvärde om 0,50 SEK. Aktierna i Sivers IMA är
denominerade i SEK. Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet
med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda
och är fritt överlåtbara. Enligt Bolagets bolagsordning får
aktiekapitalet inte understiga 33 000 000 SEK och inte överstiga
132 000 000 SEK, fördelat på inte färre än 66 000 000 aktier och
inte fler än 264 000 000 aktier.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post
och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse
har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd
av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inget offentligt
uppköpserbjudande har lämnats avseende aktierna under
innevarande eller föregående räkenskapsår. Såvitt Bolagets
styrelse känner till existerar det inte några aktieägaravtal eller
liknande överenskommelser i syfte att skapa ett gemensamt
inflytande över Bolaget eller som kan leda till att kontrollen
förändras.

Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid
bolagsstämma rösta för det fulla antalet av honom eller henne
ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten.

Vissa rättigheter kopplade till aktierna

Aktierna i Sivers IMA har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen
(2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier
emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer
av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de
förfaranden som anges i denna lag.
Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma
och varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta
för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Varje
aktie ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid
en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel
av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren
innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas
överlåtbarhet.
Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya
aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med
aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen
med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

År
2015
2016
2017
2017
1
2

Händelse
Nyemission
Nyemission
Apportemission1
Nyemissionen2

Antal aktier
Förändring
20 906 990
1 681 147
27 924 998
23 270 831

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman,
ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av
hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före
stämman, dels göra anmälan till Bolaget senast kl. 16.00 den
dag som anges i kallelsen till stämman.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.
Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission
ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har
aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning i
förhållande till det antal aktier de ägde innan emissionen. Det
finns dock inga bestämmelser i Sivers IMAs bolagsordning som
begränsar möjligheten att, i enlighet med bestämmelserna i
aktiebolagslagen, emittera nya aktier, teckningsoptioner eller
konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Rätt till utdelning och överskott vid likvidation
Samtliga aktier i Sivers IMA ger lika rätt till utdelning samt
till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av
likvidation.

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för
aktiekapitalet sedan 2015.

Bemyndigande

Årsstämman den 30 maj 2017 beslutade att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa
årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av högst 13 962 499 aktier. Betalning
för tecknade aktier ska kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet till

Totalt
40 187 497
41 887 497
69 812 495
93 083 326

Aktiekapital (SEK)
Förändring
Totalt
10 453 495,00
20 102 875,00
840 873,50
20 943 748,50
13 962 499,00
34 906 247,50
11 635 415,50
46 541 663,00

Apportemission i samband med förvärvet av CST Global. Teckningskurs per aktie uppgick till 3,64 SEK.
Under förutsättning att Nyemissionen fulltecknas.

Kvotvärde (SEK)
0,50
0,50
0,50
0,50
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eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
bolaget på ett tidseffektivt sätt ska kunna erlägga eventuell
tilläggsköpeskilling hänförlig till förvärvet av aktierna i CST
Global.
Årsstämman den 30 maj 2017 beslutade vidare att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller
konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering
till sammanlagt högst 9 300 000 aktier, motsvarande en
utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och
röster baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget
efter genomförande av en fulltecknad företrädesemission
enligt punkt 15 ovan. Betalning för tecknade aktier och/eller
konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom
eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet
till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att
underlätta erforderlig kapitalanskaffning för att utveckla egna
strategiska produkter och skapa bättre förutsättningar för
bolaget att möta en ökad efterfrågan på bolagets produkter.
Nyemission av aktier eller emission av konvertibler med
stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de
rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/
eller konvertibler emitteras.

Ägarförhållanden

Per den 31 mars 2017 hade Sivers IMA cirka 1 800 aktieägare.
I tabellen nedan presenteras Bolagets tio största aktieägare
per den 31 mars 2017 med därefter kända förändringar, vilka
bland annat inkluderar de 27 924 998 aktierna som emitterades
i samband med förvärvet av CST Global.

Namn
Keith Halsey via bolag
Erik Fällström via bolag
Avanza Pension
Nordnet Pensionsförsäkring
Scottish Enterprise
Neil Martin
Andrew KcKee
Terranora Management Inc.
Rosemount Limited
Nicolas Martin
Övriga
Summa

Källa: Euroclear och Sivers IMA

Antal aktier
19 290 019
15 445 809
5 495 811
1 228 747
1 154 015
1 141 193
1 138 504
1 092 829
1 092 829
1 080 350
21 652 389
69 812 495

Kapital &
röster, %
27,6
22,1
7,9
1,8
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
31,0
100,0
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Aktieägaravtal

Styrelsen känner inte till något aktieägaravtal eller annan
överenskommelse eller motsvarande som slutits mellan
större aktieägare i Sivers IMA och som skulle kunna leda till
att kontrollen över Bolaget förändras. Styrelsen känner inte
heller till att Bolaget direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras
av någon aktieägare utöver medlemmarna i något förvaltnings-,
lednings- eller kontrollorgan.

Aktiebaserade incitamentsprogram

I B o l a ge t f i n n s fö r n ä r va ra n d e fe m l å n g s i k t i ga
incitamentsprogram för anställda omfattande personaloptioner
och teckningsoptioner samt säkringsåtgärder genom emission
och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Personaloptionsprogram 2010/2020
Vid extra bolagsstämma den 30 november 2010 beslutades
att inrätta ett långsiktigt personaloptionsprogram omfattande
vederalgsfri tilldelning av högst 1 200 000 personaloptioner
till anställda och nyckelpersoner i Bolaget. Anställda och
nyckelpersoner i Bolaget erhöll vederlagsfritt ej överlåtbara
personaloptioner med rätt att förvärva teckningsoptioner delvis
kopplade till anställningens fortbestånd. Personaloptionerna
kan utnyttjas för förvärv av teckningsoptioner årligen med
början av 2012 under perioden 1 november – 30 november,
dock senast under perioden från 1 november – 30 november
2020.
För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets
personaloptionsprogram 2010/2020 samt för att täcka
eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning
av programmet, beslutade extra bolagsstämma den 30
november 2010 att emittera 1 600 000 teckningsoptioner till
Bolagets helägda dotterbolag SI Holding AB, varav 890 000
teckningsoptioner av serie A och 710 000 teckningsoptioner
av serie B. Teckningskurs per aktie vid utnyttjande av
teckningsoptioner av serie A uppgår, efter omräkning, till
3,15 SEK medan teckningskursen per aktie vid utnyttjande
av teckningsoptioner av serie B uppgår, efter omräkning, till
4,72 SEK. Vid fullt utnyttjande av personaloptionsprogram
2010/2020 ökar antalet aktier i Bolaget, efter omräkning, med
högst 1 776 000 aktier.

Personaloptionsprogram 2014/2020
Vid årsstämma den 21 maj 2014 beslutades att inrätta ett
långsiktigt personaloptionsprogram omfattande vederlagsfri
tilldelning av högst 165 000 personaloptioner till anställda
och nyckelpersoner i Bolaget. Teckningskurs per aktie vid
utnyttjande av teckningsoptioner uppgår, efter omräkning,
till 7,49 SEK. Vid fullt utnyttjande av personaloptionsprogram
2014/2020 ökar antalet aktier i Bolaget med högst 176 550
aktier.
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Personaloptionsprogram 2015/2023
Vid extra bolagsstämma den 9 november 2015 beslutades att
inrätta ett långsiktigt personaloptionsprogram omfattande
högst 1 800 000 personaloptioner till anställda och
nyckelpersoner i Bolaget. Personaloptionsprogrammet innebär
att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas ett visst antal
personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av
aktier under åtta år från dagen för tilldelning av optionerna.
Optionerna intjänas efter tre år från dagen för tilldelning av
optionerna, dvs. deltagaren måste vara fortsatt anställd i
koncernen under tre år för att optionerna ska intjänas, s.k.
vesting.
För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i
personaloptionsprogrammet samt för att täcka eventuella
uppkommande sociala avgifter med anledning av programmet,
beslutade extra bolagsstämma vidare att bemyndiga styrelsen
att besluta om emission av högst 2 400 000 teckningsoptioner,
Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt och, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av
dotterbolaget Sivers IMA AB. Varje teckningsoption berättigar
innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en
genomsnittlig teckningskurs om 4,44 SEK. Vid fullt utnyttjande
av personaloptionsprogram 2015/2023 ökar antalet aktier i
Bolaget med högst 2 400 000 aktier.

Teckningsoptionsprogram 2016/2019
Vid extra bolagsstämma den 1 juli 2016 beslutades att inrätta
ett långsiktigt teckningsoptionsprogram omfattande högst 1
500 000 teckningsoptioner som sedan mot vederlag förvärvats
av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i
Bolaget. I samband med överlåtelse av teckningsoptionerna
har de anställda som omfattas av teckningsoptionsprogrammet
ingått ett förköpsavtal med Bolaget innebärande att optionerna
omfattas av förköpsrätt för Bolaget för det fall den anställde
slutar sin anställning eller önskar överlåta sina optioner. Varje
teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny
aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4,95 SEK under perioden
från och med den 8 juli 2019 till och med den 13 september
2019.

Personaloptionsprogram 2017/2025
Vid extra bolagsstämma den 30 maj 2017 beslutades att inrätta
ett långsiktigt personaloptionsprogram omfattande vederalgsfri
tilldelning av högst 5 650 000 personaloptioner till anställda och
nyckelpersoner i Bolaghet. CST Globals VD ska kunna tilldelas
högst 750 000 optioner, övriga ledande befattningshavare
högst 400 000 optioner, övriga anställda lägst 20 000 och högst
200 000 optioner. Tilldelning till anställda kan ske fram till och
med den 30 juni 2018. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av
aktier under åtta år från dagen för tilldelning av optionerna.
Personaloptionerna intjänas efter tre år från dagen för
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tilldelning av optionerna, dvs. deltagaren måste vara fortsatt
anställd i Bolaget under tre år för att optionerna ska intjänas,
s.k. vesting. Varje option berättigar innehavaren att teckna en
nya aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående 130 procent
av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets
aktie under tio handelsdagar närmast före dagen för tilldelning
av optionerna.
För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets
personaloptionsprogram 2017/2025 samt för att täcka
eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av
programmet, beslutade extra bolagsstämma den 30 maj 2017
att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram
till nästa årsstämma, besluta om emission av högst 7 425 000
teckningsoptioner.

Sammanlagt belopp
Vid fullt utnyttjande av optionerna inom ramen för samtliga
av Bolagets incitamentsprogram kommer medföra att högst
13 277 550 antal aktier i Bolaget emitteras, vilket motsvarar
en utspädningseffekt om maximalt cirka 16 procent av
aktiekapitalet och rösterna i Bolaget, baserat på antalet aktier
per dagen för Prospektet.

Utdelningspolicy
Allmänt

Innehavare av Sivers IMA aktier ska ha rätt till framtida
utdelning, förutsatt att beslut om utdelning har tagits. Samtliga
aktier ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar
och eventuella överskott i händelse av likvidation. Beslut
om utdelning fattas av bolagsstämman, efter förslag från
styrelsen. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken som
upprätthålls av Euroclear på den avstämningsdag som fastställs
av bolagsstämman har rätt att erhålla utdelning. Utdelning
lämnas vanligen till aktieägarna i form av en kontantbetalning
per aktie via Euroclear, men kan även betalas ut genom annat
än kontanter (sakutdelning). Om en aktieägare inte kan nås
via Euroclear behåller aktieägaren fortfarande sitt anspråk
på Bolaget gällande utdelningsbeloppet, med en lagstadgad
begränsning på tio år. När den begränsade perioden har löpt
ut övergår utdelningsbeloppet till Bolaget.
Det finns inga restriktioner avseende utdelningsrätten för
aktieägare med hemvist utanför Sverige. Aktieägare som inte
har sin skattemässiga hemvist i Sverige måste vanligen betala
svensk källskatt, se även avsnittet "Skattefrågor i Sverige".

Utdelningspolicy
Sivers IMA har hittills inte lämnat någon utdelning och har inte
fastställt någon utdelningspolicy. Bolaget kommer fortsatt att
fokusera på tillväxt varför tillgängliga finansiella resurser och
det redovisade resultatet avses återinvesteras i rörelsen för
finansiering av Bolagets långsiktiga strategi. Styrelsens avsikt
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är därför att inte föreslå någon utdelning till aktieägarna före
dess att Bolaget genererar en långsiktig uthållig lönsamhet.
Eventuella framtida utdelningar och storleken därav
kommer att fastställas utifrån Sivers IMAs långsiktiga tillväxt,
resultatutveckling och kapitalbehov med hänsyn tagen till vid
var tid gällande mål och strategier.

Central värdepappersförvaring

Aktierna i Sivers IMA är registrerade i ett avstämningsregister
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm. ISIN-koden för Bolagets aktie är
SE0003917798.

Handelsplats

Bolagets aktier är sedan den 2 april 2013 upptagna till handel
på AktieTorget. Aktien har ISIN-kod SE0003917798 och
kortnamnet SIVE. Bolagets aktiekurs och volym för perioden
11 maj 2016 – 11 maj 2017 framgår av grafen nedan.
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
Det här avsnittet innehåller utvald information om styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Det har, såvitt
styrelsen känner till, inte förekommit några särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller
andra parter, enligt vilka en styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor har utsetts eller valts in, annat än
beskrivet i detta avsnitt.

STYRELSEN

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Enligt Sivers IMAs bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter
med högst sju (7) suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sex (6) ledamöter som valdes av årsstämman den 30 maj 2017, för
tiden intill slutet av årsstämman 2018.
Nedan följer närmare information om styrelseledamöternas ålder, befattning, aktuella uppdrag, avslutade bolagsengagemang under
de senaste fem åren, annan relevant erfarenhet, oberoende och innehav av aktier och aktierelaterade instrument i Sivers IMA.

Tomas Duffy

Styrelseledamot sedan 2016 och ordförande sedan 2017
Född: 1955
Andra pågående uppdrag: Tomas är styrelseledamot i CST
Global Ltd, Stella Tech Distribution AB och Stella Tech AB samt
innehavare av Vigerna Consulting (enskild firma).
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Tomas var
styrelseordförande i Qall Telecom AB fram till maj 2016 och
kommanditdelägare i Sevenco Kommanditbolag fram till
februari 2014.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Björn var
styrelseordförande och styrelseledamot i Tannak AB fram
till december 2016 respektive maj 2017, styrelseledamot i
Connode Holding AB fram till juli 2016 och Connode AB fram
till juli 2016 samt styrelseordförande i CST Incentive AB fram
till april 2016. Han var styrelseordförande i Sweden Green Tech
Energy AB som upphörde genom konkurs i juli 2014, Flanderit
Holding AB som upphörde genom likvidation i mars 2015
samt Termino C 1493 AB som upphörde genom likvidation i
december 2016.

Övrig erfarenhet: Affärsenhetschef för stora företag hos
Exportkreditnämnden. Tidigare uppdrag inkluderar VP hos
Telia ansvarig för mobil och fast linje, verkställande direktör hos
Mannesmanns International Telecom, Net Insight och Halogen
med stor erfarenhet inom företagsledning och internationell
försäljning.

Övrig erfarenhet: Björn har en BA i Business, Computers
and Economics vid Stockholms universitet. IBM inom
specialist och ledningsfunktioner 1969-1985. DEC, medlem
av ledningsgruppen 1985-1989. Cap Gemini, VD i svenskt
dotterbolag 1989-1991. Telia, VD och initiativtagare av Telia
MegaCom 1991-1999. Ordförande i LGP Telecom Holding
AB och försäljningsdirektör hos Qatar Telecom. Därutöver
ett flertal styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag,
rådgivare åt CapMan samt egen konsultverksamhet.

Oberoende i förhållande till Sivers IMA och dess ledande
befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till Sivers IMA och dess ledande
befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja

Innehav i Sivers IMA: 750 000 aktier i Sivers IMA.

Innehav i Sivers IMA: Björn äger 830 967 aktier och 33 500
teckningsoptioner i Sivers IMA.

Björn Norrbom

Styrelseledamot sedan 1999
Född:1945
Andra pågående uppdrag: Björn är styrelseordförande i SIVERS
IMA Aktiebolag, Colabitoil Sweden AB, Trebax AB, Clavister
Holding AB och OpenRatio Holding AB. Han är styrelsesuppleant
i Grizzly Konsult Aktiebolag och Bobtail Nordic Pharma AB.

Ingrid Engström

Styrelseledamot sedan 2015
Född: 1958
Andra pågående uppdrag: Ingrid är styrelseledamot i SIVERS
IMA Aktiebolag, SJR in Scandinavia AB, B3IT Management AB,
Trebax AB och Engström Business & People Development AB.
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Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Ingrid var
extern verkställande direktör hos Handelshögskolan i
Stockholm Executive Education AB fram till februari 2017,
styrelseordförande i Bisnode AB och Bisnode Business
Information Group AB fram till september 2014, Springtime
AB fram till maj 2014, styrelseledamot i KVB Kvarndammen
Gruppen AB fram till april 2017, Metria AB fram till juli 2014 och
Teracom Group AB fram till maj 2014. Hon var styrelseledamot
i FIPRA Sweden AB och Hedberg & Co i Stockholm Aktiebolag
som upphörde genom fusion i augusti 2013 samt extern
firmatecknare i Skandinaviska Enskilda Banken AB fram till maj
2012.

Oberoende i förhållande till Sivers IMA och dess ledande
befattningshavare: Ja

Övrig erfarenhet: Ingrid har avlagt en Master i Applied
Psychology vid Uppsala universitet. Hon har en lång
operativ erfarenhet som VD och andra ledande befattningar
i teknologibolag såsom exempelvis Telia, KnowIT, Com
Hem och Digital Equipment. Ingrid har också varit VD på
kommunikationsbyrån Springtime och vice VD på SEB samt har
en lång erfarenhet som styrelseledamot i många små och stora
företag.

Andra pågående uppdrag: Robert är styrelseledamot i CST
Global Ltd samt i Robert Green Consulting Ltd.

Oberoende i förhållande till Sivers IMA och dess ledande
befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja
Innehav i Sivers IMA: Ingrid äger 33 000 aktier i Sivers IMA.

Erik Fällström

Styrelseledamot sedan 2017
Född: 1961
Andra pågående uppdrag: Erik är ordförande i och grundare av
Aldridge EDC Specialty Finance Ltd, en rådgivare inom förvärv
av operativa verksamheter och tillgångar i finanssektorn, och
ordförande i EDC Advisors Ltd, en Londonbaserad auktoriserad
och reglerad investeringsrådgivare. Erik är även ledamot i
Nasdaq First North-listade DDM Holding AG, Calor S.A., Calor
GmbH, CST Global Ltd, European Digital Capital Ltd., Polaris
International S.A. (tidigare Hoist Investments S.A), och Tornado
Investments S.A. (tidigare Hoist Group S.A.).
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Erik har varit
styrelseledamot i Olympus S.A., Sivers IMA AB och Hoist Kredit
AB.

Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Nej
Innehav i Sivers IMA: Erik äger 15 445 809 aktier i Sivers IMA,
privat och via bolag.

Robert Green

Styrelseledamot sedan 2017
Född: 1957

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Robert var tidigare
styrelseordförande och VD i PRP Optoelectronics Ltd, uppdraget
varade från juni 2010 till maj 2015. Robert var även tidigare
styrelsemedlem i Seedrs Ltd fram till januari 2014, samt i PRP
Technology Ltd fram till maj 2015 då bolaget valde att gå in i
frivillig likvidation.
Övrig erfarenhet: Robert har en kandidatexamen i fysik från
London University, är en auktoriserad fysiker och medlem
i Institute of Physics. Robert är medgrundare till Northlight
Optronics AB och har varit COO i bolaget (januari 2003 - maj
2005). Rober har varit VP Business Development för Bookham
Technology, nu Oclaro Inc, (mars 1997 - juni 2002). Under
tiden Robert var VP Business Development genomförde
bolaget en IPO på LSE och Nasdaq samt förvärvade Marconis
Optical Components verksamhet. Robert har även varit
styrelseledamot i Chiers Consulting Ltd (juni 2002 - november
2010), marknadschef för Europa på Corning France (november
1991 - juni 1994) samt för Plessey Optoelectronics (januari 1985
- augusti 1987), managementkonsult på Gosling Associates
(augusti 1987 - december 1991) samt Utvecklingsingenjör för
STC inom halvledarlasrar (oktober 1982 - december 1984).
Oberoende i förhållande till Sivers IMA och dess ledande
befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja
Innehav i Sivers IMA: Robert äger 182 138 aktier i Sivers IMA.

Dag Sigurd

Styrelseledamot sedan 2008
Övrig erfarenhet: Erik har varit verksam inom management
consulting, corporate finance riskkapital och private equity med
särskild inriktning mot finans och teknologi. Erik har även en
examen från Handelshögskolan i Stockholm.

Född: 1944
Andra pågående uppdrag: Dag är styrelseordförande i MySpace
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Aktiebolag, styrelseledamot i SIVERS IMA Aktiebolag, Trebax
AB, Sigurd & Sigurd Konsult AB, Qulsar Sweden AB, 2S Hightech
Investment AB och Qulsar Inc.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Dag var styrelseledamot
i COBOLT Aktiebolag fram till december 2015, Imagination
Technologies AB fram till februari 2014, CST Incentive AB fram
till april 2016 samt styrelseordförande i MediaTek Sweden AB
fram till maj 2015. Han var styrelseledamot i CyPak AB som
upphörde genom konkurs i juli 2014 och styrelseledamot i
Termino C 1493 AB som upphörde genom likvidation i januari
2017.
Övrig erfarenhet: Dag har en Tekn.Dr., teknisk fysik från
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Akademisk forskning
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1968-1978. Forskare och avdelningschef vid Institutet för
mikrovågsteknik 1978-1986. VP för Silicon Technology, Institutet
för mikroelektronik 1987-1992. Verkställande direktör för IMC
AB 1993-1998. Investment Manager och Investment Director i
Industrifonden 1998-2008. Idag bedriver han egen verksamhet
i 2S Konsult AB och är också ledamot i IVA.
Oberoende i förhållande till Sivers IMA och dess ledande
befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja
Innehav i Sivers IMA: Dag äger 68 883 aktier och 33 500
teckningsoptioner i Sivers IMA.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Nedan följer närmare information om ledningens ålder, befattning, aktuella uppdrag, avslutade bolagsengagemang under de senaste
fem åren, annan relevant erfarenhet och innehav av aktier och aktierelaterade instrument i Sivers IMA.
Namn
Anders Storm

Befattning

Födelseår

Anställd i
Bolaget sedan

Verkställande direktör

1967

2015

Martin Sturesson

CFO

1968

2017

Patric Erlandsson

VP Sales & Marketing

1966

2015

CTO

1964

2016

VP Operations

1968

2015

VP R&D

1957

2016

Mats Carlsson
Erik Wiklund
Sven Pettersson

Anders Storm

Martin Sturesson

Andra pågående uppdrag: Anders är extern verkställande
direktör i SIVERS IMA Aktiebolag och Trebax AB, samt
styrelseledamot i CST Global Ltd.

Andra pågående uppdrag: Tidigare uppdrag (senaste fem åren): -

Verkställande direktör sedan 2016

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Anders var VP
Engineering & Operations på Birdstep Technologies från 2010
till 2015. Anders var styrelsesuppleant i Sandberg Storm
Advokatbyrå AB fram till april 2015.
Övrig erfarenhet: Anders började hos Sivers IMA som COO
i februari 2015 och utsågs till VD i augusti 2016. Innan dess
har Anders innehaft ledande roller inom exempelvis Sony
Ericsson och har även varit anställd på HiQ och ABB. Anders
är civilingenjör i datateknik med examen från Lunds Tekniska
Högskola.
Innehav i Sivers IMA: Anders äger 105 000 aktier och 750 000
teckningsoptioner i Sivers IMA.

CFO sedan 2017

Övrig erfarenhet: Martin började hos Sivers IMA i mars
2017. Han har innehaft positioner såsom Financial Manager,
CFO, Division Controller och Project Controller i både mindre
och större företag som exempelvis EF Education First och
Bombardier Transportation. Martin är civilekonom med
examen från Lunds Universitet.
Innehav i Sivers IMA: Martin äger 30 000 aktier och 150 000
teckningsoptioner i Sivers IMA.

Patric Erlandsson

VP Sales & Marketing sedan 2015
Andra pågående uppdrag: Patric är ordförande i Glentans AB
samt styrelseledamot i Leif Glent AB.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): -
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Övrig erfarenhet: Patric började hos Sivers IMA i september
2015 och har innan dessa innehaft flera olika ledande roller
inom Ericsson. Han har arbetat med radar, radiolänkar och
mobilsystem sedan 1994. Patric är civilingenjör i elektroteknik
med examen från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
Innehav i Sivers IMA: Patric äger 77 290 aktier och 265 000
teckningsoptioner i Sivers IMA.

Mats Carlsson
CTO sedan 2016
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Övrig erfarenhet: Sven började hos Sivers IMA i juni 2016
som chef för FoU-avdelningen. Han har lång erfarenhet
av hårdvaruutveckling och har haft ledande befattningar
i företag som Saab, PEAB, Siemens-Elema, Sony Ericsson
och Westinghouse. Sven är civilingenjör i maskinteknik från
Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
Innehav i Sivers IMA: Sven äger 1 500 aktier och 70 000
teckningsoptioner i Sivers IMA.

Övriga upplysningar avseende styrelsen och
ledande befattningshavare

Andra pågående uppdrag: Mats är styrelseordförande, VD och
ägare av Aquilto AB.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare nås
på Bolagets adress, c/o Sivers IMA AB, Box 1274, 164 29 Kista.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Mats var Operations
Manager för Catena Wireless Electronics AB mellan 2001 och
2013 och Director of Business Development från 2013 till 2016.
Han var delgivningsbar person för Catena Wireless Electronics
AB fram till 2016.

Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande
befattningshavare har under de senaste fem åren dömts i
bedrägerirelaterat mål eller varit föremål för förundersökning
för bedrägerirelaterade brott. Björn Norrbom var
styrelseordförande i Sweden Green Tech Energy AB i vilket
bolag konkurs avslutades den 10 juli 2014. Han var även
styrelseordförande i Flanderit Holding AB och Termino C 1493
AB i vilka bolag likvidation beslutades 9 mars 2015 respektive
16 december 2016. Dag Sigurd var styrelseledamot i CyPak
AB i vilket bolag konkurs avslutades den 4 juli 2014 och
styrelseledamot i Termino C 1493 AB i vilket bolag likvidation
beslutades 16 december 2016.

Övrig erfarenhet: Mats började hos Sivers IMA i augusti 2016
och har bred erfarenhet från halvledarindustrin samt från
utveckling av trådlösa system. Han har haft olika ledande
befattningar i både stora företag som Ericsson som i medelstora
teknikföretag. Mats är civilingenjör i elektroteknik från Kungliga
Tekniska Högskolan i Stockholm.
Innehav i Sivers IMA: Mats äger 50 000 aktier i Sivers IMA.

Erik Wiklund

VP Operations sedan 2015
Andra pågående uppdrag: Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Övrig erfarenhet: Erik började hos Sivers IMA som Senior
Project Manager i januari 2015 och utsågs till VP Operations
i augusti 2016. Han har över 20 års erfarenhet från olika
positioner inom hårdvaru- och radiokommunikationsindustrin
från företag som Ericsson, Sony Ericsson och Opticon. Erik är
elektroingenjör med examen från Mittuniversitet i Sundsvall.
Innehav i Sivers IMA: Erik äger 13 083 aktier och 70 000
teckningsoptioner i Sivers IMA.

Sven Pettersson
VP R&D sedan 2016

Andra pågående uppdrag: Tidigare uppdrag (senaste fem åren): -

Inga personer i styrelse eller i ledande befattning har, utöver
vad som angivits ovan, varit inblandad i någon konkurs,
konkursförvaltning eller likvidation under de senaste fem
åren. Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande
befattningshavare har under de senaste fem åren varit
föremål för anklagelser eller sanktioner av i lag eller
förordning bemyndigade myndigheter (däribland godkända
yrkessammanslutningar) eller förbjudits av domstol att ingå
som medlem av en emittents förvaltnings-, lednings- eller
kontrollorgan, eller från att ha ledande eller övergripande
funktioner hos en emittent.
Det förekommer inga familjeband mellan styrelseledamöter
eller ledande befattningshavare i Bolaget. Ingen av Bolagets
styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har under
de senaste fem åren varit ålagda näringsförbud av domstol.
Som framgår ovan har vissa styrelseledamöter och ledande
befattningshavare privata intressen i Bolaget genom deras
aktieinnehav. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
i Bolaget kan vara styrelseledamöter eller funktionärer i andra
bolag samt ha aktieinnehav i andra bolag, och för det fall
något sådant bolag ingår affärsförbindelser med Bolaget kan
styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i Bolaget
ha en intressekonflikt, vilket hanteras genom att den berörda
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personen inte är involverad i hanteringen av ärendet å Bolagets
vägnar. Utöver vad som angetts har ingen styrelseledamot eller
ledande befattningshavare några privata intressen som kan stå
i strid med Bolagets intressen.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

och en av de övriga ledamöterna förutom Erik Fällström
som meddelat Bolaget att han avstår styrelsearvode, varvid
ersättning till styrelsen sammantaget uppgår till 875 000 SEK
intill tiden för nästa årsstämma. En styrelseledamot som utför
arbete för Bolaget utöver styrelsearbete ska kunna erhålla
skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.
Under 2017 kommer bland annat styrelseordförande Tomas
Duffy bistå Bolaget i integrationsarbetet avseende förvärvet
av CST Global (se avsnitt ”Legala frågor och kompletterande
information” under ”Väsentliga avtal” för mer information
rörande förvärvet av CST Global).

Ersättningar till styrelsen och
ledande befattningshavare

Tabellen nedan utvisar en sammanställning avseende
ersättningar som utbetalats till styrelsen och ledande
befattningshavare under räkenskapsåret 2016 (inklusive
eventuella villkorade eller uppskjutna ersättningar och dylikt),
samt eventuella naturaförmåner som Sivers IMA har beviljat
för dessa för tjänster som har utförts åt Bolaget, oavsett i vilken
egenskap tjänsterna har utförts och oavsett vem som har utfört
tjänsten. Alla belopp är angivna i SEK.

Ersättningen till ledande befattningshavare kan bestå av
fast lön, rörlig lön samt övriga förmåner och avgångsvillkor.
Lön och övriga anställningsförmåner till de ledande
befattningshavarna bedöms vara marknadsmässiga och
baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens,
erfarenhet och prestation.

Ersättning till styrelsen fastställs av bolagsstämman. Vid
årsstämma den 30 maj 2017 fattades beslut om styrelsearvode
om 275 000 SEK till ordföranden och 150 000 SEK till var

ERSÄTTNING STYRELSE
Grundlön/
Styrelsearvode

Rörlig ersättning

Pension

Övriga förmåner

Summa

Tomas Duffy

100 000

44 000

-

-

144 000

Björn Norrbom

150 000

52 000

-

-

202 000

Ingrid Engström

100 000

34 000

-

-

134 000

0

-

-

-

0

Namn

Keith Halsey1
Dag Jungenfelt

100 000

26 000

-

-

126 000

Dag Sigurd

100 000

44 000

-

-

144 000

Summa

550 000

200 000

-

-

750 000

1

Keith Halsey och Dag Jungenfelt var styrelseledamöter fram till och med den 30 maj 2017. Styrelseledamöterna Erik Fällström och Robert Green
valdes av årsstämman den 30 maj 2017 och har därför inte mottagit någon ersättning eller andra förmåner av något slag för tiden mellan årsstämman
2016 och 2017.

1

ERSÄTTNING LEDNING
Namn
Anders Storm, VD

Grundlön/
Styrelsearvode

Rörlig ersättning

Pension

Övriga förmåner

Summa

525 000

138 000

253 000

-

916 000

Robert Ekström, tidigare VD2

1 595 000

-

-

-

1 595 000

Övriga ledande befattningshavare3

3 731 807

253 849

733 000

-

4 718 656

Summa

5 851 807

391 849

986 000

-

7 229 656

1

1

Anders storm tillträdde som VD den 15 augusti 2016.
2
Robert Ekström var VD fram till den 15 augusti 2016.
3

Avser CFO, VP Sales & Marketing, CTO, VP Operations och VP R&D (dvs. fem personer). Martin Sturesson (CFO) började hos Sivers IMA i mars 2017
och därför inte mottagit någon ersättning eller andra förmåner av något slag för räkenskapsåret 2016.
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Uppsägningstid och avgångsvederlag är individuella och
reglerade i anställningsavtal. Bolaget kan avsluta avtalet genom
uppsägning. Enligt avtalen gäller en ömsesidig uppsägning om
3 - 6 månader.

Övrig information
Bolaget tillhandahåller ersättningar efter avslutad anställning
endast genom avgiftsbestämda pensionsplaner, vilket innebär
att Bolaget betalar fastställda avgifter till andra juridiska
personer avseende flera försäkringar för enskilda anställda.
Bolaget har inga förpliktelser att betala ytterligare avgifter
utöver betalningar av den fastställda avgiften som redovisas
som en kostnad i den period där den relevanta tjänsten utförs.
Utöver vad som anges ovan i detta avsnitt har Bolaget inte
slutit något avtal med medlem av förvaltnings-, lednings- eller
kontrollorgan som ger sådan medlem rätt till pension eller
liknande förmåner efter avträdande av tjänst. Bolaget har
inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner och liknande
förmåner efter avträdande av anställning eller uppdrag.

Revisor

Enligt Sivers IMA:s bolagsordning ska Bolaget ha lägst en (1) och
högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter.
Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant
ska utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat
revisionsbolag. Vid årsstämma den 30 maj 2017 omvaldes
Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Erik Olin, auktoriserad
revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för
redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare). Adressen till
Deloitte AB är Rehnsgatan 11, 113 79 Stockholm. Ersättning till
revisorerna utgår enligt löpande räkning. Under 2016 uppgick
revisorsarvoden till totalt 185 000 SEK. Arvoden till revisorer,
utöver revisorsarvode, uppgick till 10 000 SEK.
CST Globals revisor för räkenskapsåret som avslutades
den 30 juni 2015 var Alan M Blue på uppdrag av Gilliland
& Company. Bolagets nuvarande revisor samt revisor för
räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2016 är Campbell
Dallas LLP. Ansvarig revisionspartner på Campbell Dallas LLP är
Fraser Campbell. Fraser Campbell är en auktoriserad revisor
(Chartered Accountant). För räkenskapsåret som avslutades
den 30 juni 2015 uppgick revisorsarvoden till totalt 8 340 GBP.
För räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2016 uppgick
revisorsarvoden till 16 200 GBP. Arvoden till revisorer, utöver
revisorsarvode, uppgick till 3 025 GBP.
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Bolagsstyrning
Lagstiftning och bolagsordning

Sivers IMA är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av
svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen
och årsredovisningslagen. Förutom lagstiftning är det
Bolagets bolagsordning samt dess interna riktlinjer för
bolagsstyrning som ligger till grund för Bolagets bolagsstyrning.
Bolagsordningen anger bland annat styrelsens säte,
verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal
aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagsstämma.
Den senast antagna och registrerade bolagsordningen antogs
vid årsstämma den 30 maj 2017. Bolagets bolagsordning
framgår i sin helhet i detta Prospekt; se nedan under avsnittet
”Bolagsordning”.

Svensk kod för bolagsstyrning

Det utgör god sed på aktiemarknaden för svenska bolag
vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad
att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden
är en del av näringslivets självreglering och kompletterar
lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för god
bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå. Koden behöver
i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är listade på
Aktietorget. Den är således inte obligatorisk för Bolaget, och
styrelsen har för närvarande inga planer på att tillämpa den
annat än i de delar styrelsen anser relevant för Bolaget och
dess aktieägare.

Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande i Bolaget utövas vid bolagsstämman
som, i enlighet med aktiebolagslagen är Bolagets högsta
beslutande organ. I egenskap av Bolagets högsta beslutande
organ är bolagsstämman behörig att avgöra varje fråga i Bolaget
som inte utgör ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens.
Bolagsstämman har således en uttalat överordnad ställning i
förhållande till Bolagets styrelse och verkställande direktör.
Vid årsstämma, som enligt aktiebolagslagen ska hållas inom sex
månader från utgången av varje räkenskapsår, ska beslut fattas
om fastställelse av resultat- och balansräkning, dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, om ansvarsfrihet
gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer
samt ersättning till styrelsen och Bolagets revisorer. Vid
bolagstämman fattar aktieägarna även beslut i andra centrala
frågor i Bolaget, såsom ändring av Bolagets bolagsordning,
eventuell nyemission av aktier etc. Om styrelsen anser att
det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa årsstämma,
eller om Bolagets revisorer eller ägare till minst en tiondel av
samtliga aktier i Bolaget skriftligen så begär, ska styrelsen kalla
till extra bolagsstämma.

Kallelse till bolagsstämma ska, i enlighet med Bolagets
bolagsordning, ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på
Bolagets hemsida (www.siversima.com). Att kallelse har skett
ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till
bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två
veckor före stämman.
Rätt att närvara och rösta vid bolagsstämman tillkommer
aktieägare som är införd i Bolagets av Euroclear förda aktiebok
fem (5) vardagar före bolagsstämman samt anmäler sitt
deltagande till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen
till stämman, antingen personligen eller genom ombud med
fullmakt. Biträde till aktieägare i Bolaget får följa med till
bolagsstämman om aktieägare anmäler detta. Varje aktieägare i
Bolaget som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning
har rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman.

Styrelsen

Efter bolagsstämman är styrelsen Bolagets högsta beslutande
organ. Styrelsen är även Bolagets högsta verkställande organ
och Bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen enligt
aktiebolagslagen för Bolagets organisation och förvaltningen
av Bolagets angelägenheter, ska fortlöpande bedöma
Bolagets och koncernens ekonomiska situation och se till
att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens
ordförande har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och
bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter.
Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av
lägst tre (3) och högst nio (9) styrelseledamöter med högst sju
(7) suppleanter. Ledamot väljs årligen på årsstämma för tiden
intill dess nästa årsstämma har hållits. Någon begränsning för
hur länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte.
Bolagets styrelse består vid dagen för detta Prospekt av
ledamöterna Tomas Duffy (ordförande), Björn Norrbom,
Ingrid Engström, Erik Fällström, Robert Green och Dag Sigurd.
Närmare information om styrelsemedlemmarna, inklusive
information om ersättning till styrelsen, återfinns ovan under
avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.
Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa
Bolagets övergripande mål och strategier, övervaka större
investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande
kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler
som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad
av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att
säkerställa att Bolagets informationsgivning till marknaden och
investerare präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och
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tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga
Bolagets verkställande direktör.
Styrelsen har i enlighet med aktiebolagslagen fastställt en
skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken kommer att
utvärderas, uppdateras och på nytt fastställas årligen. Styrelsen
sammanträder regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt
program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa
beslutspunkter vid behov.
Bestämmelser om inrättandet av ett revisionsutskott återfinns
i aktiebolagslagen och i Koden. Bestämmelser om inrättandet
av ett ersättningsutskott återfinns i Koden. Bestämmelserna i
aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars
aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket
inte innefattar Aktietorget, och som konstaterats ovan i detta
avsnitt är Koden inte bindande för Bolaget. Per dagen för detta
Prospekt har styrelsen inte inrättat särskilda revisions- eller
ersättningsutskott i enlighet med aktiebolagslagen eller Koden.

Verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare

Bolagets verkställande direktör sköter, i enlighet med
bestämmelserna i aktiebolagslagen, den löpande förvaltningen
i Bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Åtgärder
som med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets
verksamhet är av osedvanligt slag eller stor betydelse faller
utanför den ”löpande förvaltningen” och ska därför som
huvudregel beredas och föredras styrelsen för beslut. Den
verkställande direktören ska också vidta de åtgärder som
är nödvändiga för att Bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören
är ett i förhållande till styrelsen underordnat bolagsorgan,
och styrelsen kan också själv avgöra ärenden som ingår i den
löpande förvaltningen. Den verkställande direktörens arbete
och roll samt arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen
och den verkställande direktören framgår av en av styrelsen
fastställd skriftlig instruktion (så kallad ”VD-instruktion”).
Bolagets verkställande direktör är Anders Storm. Närmare
information om den verkställande direktören samt övriga
ledande befattningshavare, inklusive information om ersättning
till den verkställande direktören samt till övriga ledande
befattningshavare, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse,
ledande befattningshavare och revisor”. Styrelsen utvärderar
löpande den verkställande direktörens arbete.
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Intern kontroll och revision

Bolagets styrelse svarar enligt aktiebolagslagen för Bolagets
organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter,
ska fortlöpande bedöma Bolagets och koncernens ekonomiska
situation och se till att Bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska
förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den
arbetsordning som upprättats av styrelsen (se ovan under
rubriken ”Styrelsen” i detta avsnitt) innehåller instruktioner
avseende intern ekonomisk rapportering, och samtliga
finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på
Bolagets hemsida (www.siversima.com) i direkt anslutning till
offentliggörandet.
Bolaget är, i egenskap av publikt bolag, skyldigt att ha minst
en revisor för granskning av Bolagets och koncernens
årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den
verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska vara
så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. En
revisor väljs enligt aktiebolagslagen av bolagsstämman. En
revisor i ett svenskt aktiebolag har således sitt uppdrag från
och rapporterar till bolagsstämman och får inte låta sig styras i
sitt arbete av styrelsen eller någon ledande befattningshavare.
Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha minst en (1) och
högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter.
Revisor eller revisorssuppleant ska vara en auktoriserad
revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Nuvarande revisor
är det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med den
auktoriserade revisorn Erik Olin som huvudansvarig revisor.
Närmare information om revisorn, inklusive information om
ersättning till revisorn, återfinns ovan under avsnittet ”Styrelse,
ledande befattningshavare och revisor”.

I N B JUDA N T I L L T EC K N I N G AV A K T I ER I S I V ER S I M A H O L D I N G A B (PUB L)

74

Bolagsordning
§ 1 Firma

Bolagets firma är Sivers IMA Holding AB. Bolaget är publikt
(publ.).

annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton, och får inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman.

§ 2 Styrelsens säte

§ 8 Årsstämma

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall utveckla, tillverka och försälja system, apparater
och komponenter av huvudsakligen elektronisk art till industrin,
bedriva förvaltning av lös och fast egendom, ävensom idka
därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 33 000 000 kronor och högst 132 000
000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 66 000 000 och högst 264 000
000.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-9 ledamöter med högst 7 suppleanter.
Den väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess
nästa årsstämma har hållits. 1-2 revisorer med eller utan
revisorssuppleanter skall utses.

§ 7 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där
fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas,
skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och
senast två veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls
tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen
ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska
Dagbladet.
För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla
sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till
stämman, före klockan 16.00. Denna dag får inte vara söndag,

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets
utgång.
På årsstämman skall följande ärenden förekomma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en eller två protokolljusterare.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Föredragning av framlagd årsredovisning och
revisionsberättelse samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut a) om fastställande av resultaträkning
och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b)
om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, och c) om ansvarsfrihet åt
styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan
förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är
införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister,
enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto
enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara
behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 §
aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen på bolagsstämma den 30 maj 2017
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Allmän bolagsinformation

Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen.
Moderbolaget Sivers IMA (org.nr 556383-9348) är ett svenskt
publikt aktiebolag bildat den 22 december 1989 och registrerat
hos Bolagsverket den 8 februari 1990. Bolaget har sitt säte i
Stockholm och sitt huvudkontor på c/o Sivers IMA AB, Box
1274, 164 29 Kista.
Bolaget är moderbolag till de svenska privata dotterbolagen
Sivers IMA Aktiebolag (org.nr 556063-7331) och Trebax AB
(org.nr 556661-8400) samt det skotska privata dotterbolaget
CST Global (org.nr SC211759). Sivers IMA Aktiebolag är i sin tur
moderbolag till Sivers IMA International LLC (SPW 0602592924127457), registrerat i Delaware, USA.
Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara. Utöver nedan
beskrivna lock-up avtal är aktierna inte föremål för några
överlåtelsebegränsningar. Enligt bolagsordningen är Bolagets
verksamhetsföremål att utveckla, tillverka och försälja system,
apparater och komponenter av huvudsakligen elektronisk art
till industrin, bedriva förvaltning av lös och fast egendom,
ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Väsentliga avtal

Utöver avtal som ingåtts i den löpande verksamheten, är de
enda väsentliga avtal som ingåtts av Sivers IMA för de två åren
närmast före offentliggörandet av Prospektet eller andra avtal
som innehåller en bestämmelse enligt vilken Sivers IMA har
en skyldighet eller rättighet som är väsentlig för Bolaget vid
tidpunkten för Prospektet, följande avtal:

Förvärv av CST Global
Den 12 april 2017 ingick Sivers IMA avtal om förvärv av samtliga
aktier i CST Global för en initial köpeskilling som utgörs av
27 924 998 nyemitterade aktier i Sivers IMA som tecknades
och tilldelades på tillträdesdagen den 18 maj 2017. Värdet
av den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 102 MSEK,
baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen per
aktie i Sivers IMA den 17 maj 2017. Vidare tillkommer en
eventuell tilläggsköpeskilling om ytterligare högst 13 962 499
nyemitterade aktier i Sivers IMA som kan utfalla om CST Globals
intäkter under kalenderåret 2017 överstiger 6,5 MGBP (cirka 72
MSEK). För det fall maximal tilläggsköpeskilling betalas kommer
Säljarna av aktierna i CST Global att sammanlagt erhålla 41 887
497 aktier i Sivers IMA, motsvarande 50 procent av samtliga
aktier i Bolaget efter transaktionen.

Lock-up avtal

I samband med slutförandet av förvärvet av CST Global erlade
Sivers IMA en initial köpeskilling om 27 924 998 aktier i Sivers
IMA. Vissa av säljarna av CST Global, däribland Keith Halsey

och Erik Fällström, som även är större aktieägare i Bolaget,
har åtagit sig att under tolv månader från och med den 4 maj
2017 inte sälja eller på annat sätt överlåta sina respektive
innehav i Bolaget utan Erik Penser Banks skriftliga medgivande.
Åtagandet om lock-up omfattar även aktier i Sivers IMA som
kan komma att erhållas som tilläggsköpeskilling. Åtagandet
omfattar däremot inte aktier som tecknas i Erbjudandet.
Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas omfattas sammantaget
cirka 33 procent av aktierna i Bolaget av åtaganden om lock-up.

Patent och immateriella rättigheter

Inom Bolagets verksamhetsområde är det vanligt att
företag försöker skydda sina uppfinningar genom att söka
patent. Bolaget är inte, såvitt känt, beroende av licenser till
några externa patent eller andra immaterialrätter för sin
verksamhet. Sivers IMA har egna, unika konstruktioner inom
millimetervågsteknik och arbetet med att patentera dessa
pågår. Utöver patent har Sivers IMA naturligtvis sedvanlig rätt
till egenutvecklad programvarukod och chipkonstruktioner.
Sivers IMA har idag ett europeiskt patent avseende
Vågledarövergång (Waveguide transition). Patentet beskriver
en metod för att kopplingen mellan microstrip och vågledare
ska tolerera större spridning i montering med bibehållna
prestanda. Denna konstruktionsmetod används i Bolagets
millimetervågsprodukter idag.
Patentnummer är 2 500 978, registrerat den 10 juli 2013 med
giltighetstid till och med den 17 mars 2031.
Företaget har ett patent som medger förbättrad teknik vid
avancerade mätningar med RADAR. Den patenterade tekniken
innebär möjligheten att på ett mer effektivt och tydligare sätt
kan mäta avstånd till och hastighet av ett objekt. Grunden till
patentet bygger på en förbättrad systemlösning som drastiskt
ökar möjligheten att selektera objekt. Oönskade reflektioner
från störande objekt som befinner sig inom samma område
som det utvalda undertrycks i signalbehandlingen, vilket
förenklar mätningen.
Patentet, med benämningen ”Metod and device for continuous
wave radar measurements”, US Patent US8994583, kan
upprätthållas till den 7 juli 2031.

Försäkringar

Bolaget innehar sedvanligt försäkringsskydd. Enligt styrelsens
bedömning ger nuvarande försäkringsskydd, inklusive nivån
och villkoren för denna försäkring, en adekvat skyddsnivå
med hänsyn till försäkringspremier och de potentiella
riskerna i verksamheten. Bolaget kan emellertid inte lämna
några garantier för att förluster inte uppstår eller att krav
inte framställs som går utöver vad som täcks av nuvarande
försäkringsskydd.
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Kreditavtal och ställda säkerheter

Dotterbolaget Sivers IMA Aktiebolag är part till ett kreditavtal
avseende checkkredit med Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ) med en checkkredit om 2 500 000 SEK vilken per den
31 mars 2017 var outnyttjad. Kreditavtalet är förknippat med
sedvanliga villkor och som säkerhet för checkkrediten har
Bolaget ställt borgensåtagande.

Tvister och rättsliga processer

Bolaget är inte, och har heller inte varit, del av, eller involverad
i, några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive
pågående eller hotande förfaranden som Bolaget är medvetet
om) under de senaste tolv månaderna som kan komma att ha,
eller har haft, en betydande inverkan på Bolagets finansiella
ställning eller resultat.

Transaktioner med närstående

Keith Halsey äger privat och via eget bolag och styrelseledamoten Erik Fällström äger privat och via eget bolag cirka
27,6 respektive 22,1 procent av aktierna och rösterna i Sivers
IMA efter konvertering av aktieägarlån till aktier. Till följd
av att Keith Halsey var styrelseledamot i Sivers IMA fram till
och med maj 2017 har han inte deltagit i styrelsen i Bolagets
handläggning eller beslut rörande förvärvet av CST Global. Erik
Fällström valdes till styrelseledamot i Bolaget vid årsstämman
den 30 maj 2017.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Bolaget har genom avtal undertecknade i april 2017 erhållit
teckningsförbindelser och emissionsgarantier från större
aktieägare avseende Nyemissionen. Ett antal av Bolagets
större aktieägare har genom teckningsförbindelser förbundit
sig att teckna Nya Aktier motsvarande sina respektive
aktieinnehav, vilket motsvarar 40 525 128 MSEK eller 49,8
procent av Nyemissionen. Därutöver har vissa investerare
genom emissionsgarantier förbundit sig att vid behov teckna
Nya Aktier motsvarande 28 950 000 SEK eller 35,5 procent av
Nyemissionen. Sammantaget motsvarar dessa åtaganden cirka

Namn

Teckningsförbindelse

Legala frågor och kompletterande information

85,3 procent av Nyemissionen. Garanterna kan nås genom
Sivers IMA på adress Box 1274, 164 29 Kista.
Ingen ersättning utgår till aktieägarna för deras åtagande
att teckna sina respektive andelar i Nyemissionen. För
garantiåtagandet utgår ersättning till emissionsgaranterna
om 8,0 procent på det garanterade beloppet, motsvarande
sammalagt cirka 2,3 MSEK. De emissionsgarantier som lämnats
kan endast tas i anspråk vid bristande teckning i Nyemissionen.
Dessa garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom
pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.

Bransch- och marknadsinformation

Prospektet innehåller information från tredje part i form av
bransch- och marknadsinformation samt statistik och
beräkningar hämtade från branschrapporter och studier,
marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig information
samt kommersiella publikationer, i vissa fall historisk
information. Viss information om marknadsandelar och
andra uttalanden i Prospektet avseende den bransch inom
vilken Bolagets verksamhet bedrivs samt Bolagets ställning i
förhållande till dess konkurrenter är inte baserad på publicerad
statistik eller information från oberoende tredje part. Sådan
information och sådana uttalanden återspeglar snarare
Bolagets bästa uppskattningar med utgångspunkt i information
som erhållits från bransch- och affärsorganisationer och andra
kontakter inom den bransch där Bolaget konkurrerar samt
information som har publicerats av dess konkurrenter. Bolaget
anser att sådan information är användbar för investerares
förståelse för den bransch i vilken Bolaget är verksamt och
Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har emellertid
inte tillgång till de fakta och antaganden som ligger bakom
siffrorna, marknadsinformationen och annan information
som hämtats från offentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte
heller gjort några oberoende verifieringar av den information
om marknaden som har tillhandahållits genom tredje part,
branschen eller allmänna publikationer. Emittenten har

Emissionsgaranti

Summa

Andel av Nyemission, %

Formue Nord Markedsneutrak A/S

-

6 500 000

6 500 000

8,0

Per Vasillis

-

4 500 000

4 500 000

5,5

Gustav Andersson

-

1 000 000

1 000 000

1,2

Erik Fischbeck

-

2 800 000

2 800 000

3,4

-

14 150 000

14 150 000

17,4

Erik Fällström via Rothesay Limited

Erik Penser Bank

18 020 107

-

18 020 107

22,1

Keith Halsey via Global Edge Capital Inc.

14 634 694

-

14 634 694

18,0

7 870 328

-

7 870 328

9,7

40 525 128

28 950 000

69 475 128

85,3

Keith Halsey via Nutwell Investments S.A.
Summa
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återgivit information från tredje part korrekt, såvitt emittenten
kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan
information som offentliggjorts av berörd tredje man. Inga
uppgifter har utelämnats som skulle kunna göra den återgivna
informationen felaktig eller missvisande. Även om Bolaget är av
uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa
inte verifierats av någon oberoende källa och Bolaget kan inte
garantera deras riktighet.

Rådgivares intressen

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Bolaget samt agerar
emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Setterwalls
Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Sivers IMA i samband med
Erbjudandet. Erik Penser Bank erhåller en på förhand avtalad
ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet och
Setterwalls Advokatbyrå AB erhåller löpande ersättning för
utförda tjänster. Därutöver har Erik Penser Bank och Setterwalls
Advokatbyrå AB inga ekonomiska eller andra intressen i
Erbjudandet. Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter
mellan parterna som i enlighet med det ovanstående har
ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

Dokument införlivade genom hänvisning

Nedanstående information införlivas i Prospektet genom
hänvisning och utgör därmed en del av Prospektet och ska
läsas som en del därav. De delar av nedanstående dokument
som inte hänvisas till är antingen inte relevanta för en
in¬vesterare eller återges på annan plats i Prospektet. Förutom
när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet
granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.
•
•
•

Sivers IMAs årsredovisning för räkenskapsåret 2015
införlivas i sin helhet.
Sivers IMAs årsredovisning för räkenskapsåret 2016
införlivas i sin helhet.
Sivers IMAs kvartalsrapport för perioden 1 januari – 31
mars 2017: sidorna 3-5 (finansiell utveckling), sidan 7
(resultaträkning), sidorna 8-9 (balansräkning) och sidan
10 (kassaflödesanalys).
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Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

Följande handlingar finns tillgängliga för inspektion i
elektroniskt format på www.siversima.com och i pappersformat
vid Bolagets huvudkontor med adress c/o Sivers IMA AB, Box
1274, 164 29 Kista:
•
•
•

Detta Prospekt;
Bolagets bolagsordning; och
Handlingar införlivade genom hänvisning.

Den historiska finansiella information som föreligger för
Bolagets dotterbolag för de två senaste räkenskapsåren finns
endast tillgängliga för inspektion i pappersformat enligt ovan
angiven adress.
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Vissa skattefrågor i Sverige
Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av Nyemissionen för aktieägare samt
för innehavare av teckningsrätter och BTA i Bolaget som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (om inte annat anges).
Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är avsedd endast som generell information för den tid då
aktier, teckningsrätter, respektive BTA är upptagna till handel på Aktietorget.
Sammanfattningen behandlar inte:
•
•
•
•
•
•

situationer då värdepapper innehas som lagertillgång i näringsverksamhet,
situationer då värdepapper innehas av kommandit- eller handelsbolag,
situationer då värdepapper förvaras på ett investeringssparkonto,
de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i
bolagssektorn som kan bli tillämpliga då investeraren innehar värdepapper i Bolaget som anses vara näringsbetingade
(skattemässigt),
utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige, eller
utländska företag som har varit svenska företag.

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild
innehavare av värdepapper beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare och innehavare av teckningsrätter
och BTA bör rådfråga oberoende skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Nyemissionen kan medföra för dennes
del, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och dubbelbeskattningsavtal.

Allmänt
Fysiska personer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i
Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar
och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i
inkomstslaget kapital är 30 procent.
Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av aktier
och andra delägarrätter beräknas som skillnaden mellan
försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter,
och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för samtliga
aktier av samma slag och sort läggs samman och beräknas
gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden.
BTA anses därvid inte vara av samma slag och sort som de
befintliga aktierna i Bolaget förrän beslutet om Nyemissionen
registrerats hos Bolagsverket. Vid försäljning av aktier i Bolaget
får alternativt schablonmetoden användas. Denna metod
innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent
av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.
Kapitalförlust på aktier och andra marknadsnoterade
delägarrätter i Bolaget (t ex teckningsrätter och BTA) får dras
av fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer
samma år dels på aktier, dels på andra marknadsnoterade
delägarrätter (dock inte andelar i investeringsfonder som
innehåller endast svenska fordringsrätter, s k räntefonder).
Av kapitalförlust som inte dragits av genom nu nämnda
kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget kapital med
70 procent av förlusten.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet
samt statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.
Skattereduktionen medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 procent
av det återstående underskottet. Underskott kan inte sparas till
senare beskattningsår. Beräkningen påverkas också av om ett
investeraravdrag har gjorts under året.
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige
innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent.
Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear eller,
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet
med 22 procent skatt. Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på samma sätt som för fysiska personer enligt
vad som beskrivits ovan.
Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier och andra
delägarrätter medges endast mot skattepliktiga kapitalvinster
på aktier och andra delägarrätter. Om en kapitalförlust inte kan
dras av hos det företag som gjort förlusten, kan den samma
år dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra
delägarrätter hos ett annat företag, om var och en av företagen
kan lämna koncernbidrag till det andra företaget och båda
företagen begär det för ett beskattningsår som har samma
deklarationstidpunkt eller som skulle ha haft det om inte något
av företagens bokföringsskyldighet upphör. Kapitalförlust på
aktier och andra delägarrätter som inte har kunnat utnyttjas
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ett visst år, får sparas (hos det aktiebolag som haft förlusten)
och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och
andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan
begränsning i tiden. Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga
på vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer,
exempelvis investmentföretag.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
Utnyttjande av teckningsrätter
Om aktieägare i Bolaget utnyttjar erhållna teckningsrätter för
förvärv av Nya Aktier utlöses ingen beskattning. Teckningsrätternas omkostnadsbelopp ska medräknas vid beräkning av
aktiernas omkostnadsbelopp.

Avyttring av teckningsrätter
Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta i
Nyemissionen kan avyttra sina teckningsrätter. Teckningsrätterna kommer att vara föremål för handel på Aktietorget under en
begränsad tid i samband med Nyemissionens genomförande.
Vid avyttring av teckningsrätter ska skattepliktig kapitalvinst beräknas. Teckningsrätter som grundas på aktieinnehav i Bolaget
anses anskaffade för noll (0) SEK. Schablonmetoden får inte användas för att bestämma omkostnadsbeloppet i detta fall. Hela
försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter ska
således tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet för de ursprungliga aktierna påverkas inte. En teckningsrätt som varken
utnyttjas eller säljs och därför förfaller anses avyttrad för noll
(0) SEK. Eftersom teckningsrätter förvärvade på nu angivet sätt
anses anskaffade för noll (0) SEK, uppkommer därvid varken en
kapitalvinst eller en kapitalförlust.

Förvärvade teckningsrätter
För den som köper eller på liknande sätt förvärvar teckningsrätter i Bolaget utgör vederlaget omkostnadsbelopp för dessa.
Utnyttjande av teckningsrätterna för teckning av Nya Aktier utlöser ingen beskattning. Teckningsrätternas omkostnadsbelopp
ska medräknas vid beräkning av aktiernas omkostnadsbelopp.
Avyttras istället teckningsrätterna utlöses kapitalvinstbeskattning. Omkostnadsbeloppet för teckningsrätter beräknas enligt genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får användas för
marknadsnoterade teckningsrätter förvärvade på nu angivet
sätt. En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och därför
förfaller anses avyttrad för noll (0) SEK.

Avyttring av BTA

En avyttring av BTA (betalda tecknade aktier) föranleder
kapitalvinstbeskattning enligt ovan.
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Vissa skattefrågor i Sverige

Aktieägare och innehavare av delägarrätter som
är begränsat skattskyldiga i Sverige

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och
som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag
uttas normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid
utbetalning från ett svenskt aktiebolag i samband med bland
annat inlösen av aktier och återköp av egna aktier genom ett
förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare
eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag. Skattesatsen är
30 procent. Kupongskattesatsen är dock i allmänhet reducerad
genom dubbelbeskattningsavtal. I Sverige verkställer normalt
Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier,
förvaltaren avdrag för kupongskatt. Bolaget verkställer inte
avdrag för kupongskatt annat än om detta krävs enligt lag.
I de fall kupongskatt har innehållits med 30 procent trots
att aktieägaren är berättigad till en lägre kupongskattestats
kan aktieägaren skriftligen begära återbetalning hos
Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter
utdelningstillfället.
Aktieägare och innehavare av andra delägarrätter som är
begränsat skattskyldiga i Sverige – och som inte bedriver
verksamhet från fast driftställe i Sverige – kapitalvinstbeskattas
normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier eller andra
delägarrätter. Aktieägare respektive innehavare av andra
delägarrätter kan emellertid bli föremål för beskattning i sin
hemviststat.
Enligt en särskild regel blir dock fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier och andra delägarrätter
i Bolaget, om de vid något tillfälle under det kalenderår då
avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren
har varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige.
Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom
dubbelbeskattningsavtal.
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Ordlista
Accessnät

Accessnät är de trådlösa nät som varje användare har mellan
sin telefon och närmaste accesspunkt (AP). Det kan t ex vara en
WiFi hotspot (WiFi router), 3G- eller LTE-basstation. I framtiden
kommer denna teknik troligen använda E- och V-band.

Design win

En design win definieras som ett beslut från en tillverkare
att utveckla en produkt med avsikten att inkludera vissa
komponenter från andra leverantörer. Värt att notera är
att en design win inte är samma sak som en order eller ett
leveransavtal.

Fiber till hemmet – Fiber to the home (FTTH)

Fiber till hemmet, eller fibernät, är en installation och
användning av optisk fiber från en central punkt direkt till
enskilda byggnader som bostäder, bostadshus och företag för
att ge en åtkomst till höghastighetsinternet. Vid installation av
fiber grävs fiberkabeln fram till kundens hus.

Gigabit till hemmet – alternativ till fiberaccess
(GBTH)

GBTH är en punkt till punkt-länk via en accesspunkt med
datahastighet över 1 Gbps baserad på millimetervåg, direkt till
ett hem eller ett kontor. Denna teknik kommer att konkurrera
med fiber till hemmet. Trådlösa nät kommer att vara billigare
än att gräva fiber och kan installeras på kortare tid.

GPON

GPON står för Gigabit Passive Optical Networks och är ett
fiberoptisk datornät som når slutanvändare (bostäder eller
småföretag) med gigabitkapacitet. Nätet består av en station
som ansluter ett antal slutanvändare, vanligen 32 stycken, till
ett stamnät. Den optiska fibern från stationen till slutanvändare
har en trädformad struktur. Den trädformade strukturen
minskar åtgången på optisk fiber jämfört med att ha en fiber
per användare hela vägen.

Millimetervågfrekvenser

Millimetervågor är de högsta frekvenser av mikrovågor. För
V-band och E-band gäller följande frekvenser:
V-band: 57-66 GHz (WiGig/802.11ad använder V-band)
E-band: 71-76 GHz och 81-86 GHz

Macrocell Backhaul

I ett telekommunikationsnät måste man skicka data mellan
stamnätet och basstationer. Att skicka denna data kallas
för ”Backhaul”. Det kan göras trådlöst eller via fasta nät. En
makrocell har en räckvidd på upp till några tiotals kilometer.
Macrocell Backhaul baserat på E-band stödjer idag hastigheter
mellan 1-10 Gbps på avstånd upp till tre till fem kilometer.

Small Cell Backhaul

Small Cell är små radioaccessnoder som är verksamma i
licensierade och olicensierade frekvensspektrum och som
har en räckvidd på 10 meter upp till ett par kilometer. De är
”små” i jämförelse med en mobil Macrocell, vilken kan ha
ett intervall av några tiotals kilometer. Data som transfereras
från dessa Small Cells till stamnätet kallas också för Small Cell
Backhaul. V-band millimetervåg Small Cell Backhaul stödjer
idag hastigheter på mellan 1-10 Gbps på ett avstånd upp till
1 kilometer.

Fronthaul

Förenklat är Fronthaul en variant av Macro och Small
Cell Backhaul som används när basstation använder upp
till 30 stycken radiohuvuden som distribueras bort från
basstationsnoden. Denna Backhaul använder ett protokoll som
kallas CPRI/OBSAI för att stödja ex LTE-trafik. Denna typ av
Backhaul behöver normalt lägre latens och högre bandbredd
än Macrocell Backhaul.

Mesh Backhaul

Normal Backhaul är ofta en ”punkt till punkt”-lösning. Med en
trådlös Mesh Backhaul-lösning använder man t ex WiGig-teknik.
Denna teknik kan installeras och använder flervägsredundans
för utbyggnad på ett område som behöver Small Cell-täckning.
Detta är en billigare lösning än punkt till punkt-lösningar och
ger bättre täckning och redundans. När man använder WiGig
Mesh Backhaul så är det ofta för kortare avstånd, ca 50-400
meter och man uppnår hastigheter på ca 1-5 Gbps.

WiGig/802.11ad

Detta är en dataöverföringsteknik som syftar till att ge
dataöverföringshastigheter på upp till 7 Gbps. När man
använder denna typ av WiFi-lösning så är räckvidden upp till ca
10 meter. Målet för denna teknik är att den används för korta
avstånd, för stora datamängder som t ex överföringar av HDvideo eller som en ersättning till HDMI-kabel.

Heterogena nätverk (HetNet)

Heterogene nät används i trådlösa nätverk med olika
accessteknologier. Ett trådlöst nätverk som tillhandahåller
tjänsten WiFi och som kan upprätthålla tjänsten vid växling till
och från mobilnätet (t ex LTE) är ett exempel på ett trådlöst
heterogent nätverk (HetNet).
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