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SI Holding AB- Emissionsutfall och listning på NGM Nordic MTF
Nyemissionen i SI Holding AB (publ), som är moderbolag till det helägda dotterbolaget SIVERS IMA
AB, avslutades 31 mars och inbringade 7 189 315 kr före emissionskostnader vilket motsvarar en
teckningsgrad i emissionen om ca 80%. Antalet tecknade aktier uppgick till 2 054 090 st och intresset
för att teckna aktier har varit stort. Antalet nya aktieägare uppgår till ca 320 st. Aktiekapitalet ökar i
och med emissionen med 1 027 045 kr och antalet aktier efter emissionen uppgår till 9 174 749 st
Syftet med nyemissionen är att tillföra de resurser som krävs för att kunna dra full nytta av det
tidsmässiga och tekniska försprång som Bolaget har och för att kunna åstadkomma en
marknadsetablering av den nya produktgenerationen för radiolänkar tidigare än om detta hade
gjorts utan extern finansiering. Nyemissionen är en del av en långsiktig utvecklingsplan som, om den
faller väl ut, kan innebära en betydande tillväxt för Bolaget. De medel som tillförs i emissionen
bedöms vara tillräckliga för att avgöra utfallet av gjorda satsningar och skapa en grund för när och
hur och på vilka villkor som den fortsatta finansieringen kommer att ske.
Bolaget har blivit godkända för listning av aktien på NGM Nordic MTF. Första handelsdag blir 30 maj,
2011. Aktien hittas under kortnamnet SIVE MTF.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Olle Westblom, VD
+46 70-237 60 26
olle.westblom@siversima.com

Detta är SIVERS IMA
SIVERS IMA, som är ett helägt dotterbolag till SI Holding AB (publ), är en ledande Europeisk leverantör av
mikrovågsteknologi och är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i
Kista utanför Stockholm. Mer än 95 % av försäljningen sker idag på exportmarknaden. SIVERS IMA har under
lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter inom mikrovågsteknologi som bl.a. används till radiolänkar
inom mobil kommunikation, radarsensorer, militära applikationer och olika sorters lab- och testutrustning. Av
befintlig försäljning sker ca 60 % i Nordamerika. En stor del av dessa leveranser monteras i system avsedda för
den amerikanska militären vilket ställer höga krav på kvalitet och prestanda.
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