4 juli 2012
Sivers IMA Holding: Sivers IMA Holding AB (publ) företrädesemission av aktier
(SIVE MTF)
I kraft av bemyndigande från ordinarie bolagsstämman den 23 april 2012, har styrelsen för Sivers
IMA Holding AB (publ) den 4 juli 2012 beslutat att genomföra en företrädesrättsemission om högst
1 211 175 aktier.
Emissionen sker som del i den tidigare publicerade kapitalanskaffningsplanen för att möta bolagets
expansion (se prospekt av den 11/1 2012).
Sedan prospektet publicerades har ett antal för bolaget positiva händelser inträffat, varav ett antal
publicerats som pressreleaser (återfinns på bolagets hemsida).
Bland annat erhölls nyligen en stor order på minimum 10 MSEK från den stora europeiska
industrikoncernen EADS. Bolaget har också tecknat avtal med den ryska telekom-leverantören Elva-1
om att anpassa Siversimas E-bands converters till Elva-1s radiolänk produkter. Ericsson har beställt
ytterligare V- och E-bands converters. Bolaget har dessutom utvalts att tillsammans med bl a AlcatelLucent och STMicroelectronics att delta i ett EU projekt för att utveckla en energieffektiv länkradio.
Allt detta tillsammans styrker styrelsen i sin uppfattning att bolaget är på rätt kurs i en oerhört
intressant och mycket snabbt expanderande marknad. Ny oberoende marknadsanalys rörande
behovet av radiolänkar för V- och E-band, visar att marknaden expanderar avsevärt mycket snabbare
än tidigare motsvarande analyser indikerat.

Prospektet från 11/1 2012 och anmälningssedlar kan laddas ned från www.aqurat.se

Villkoren i korthet:
Kurs: 3 kr per aktie, vilket motsvarar ca 20-25 % rabatt jämfört kursen hos Bolagets aktie under den
senaste perioden.
Teckningsrätt: 1:9. För varje innehavd aktie erhålls en teckningsrätt, det krävs 9 teckningsrätter för
att teckna en ny aktie.
Antal nyemitterade aktier: högst 1 211 175 st vilket medför total emissionslikvid om högst 3 633 525
kronor.
Avstämningsdag: 11 juli 2012.
Sista dag för handel med rätt till deltagande: 6 juli 2012.
Första dag för handel utan rätt till deltagande: 9 juli 2012.
Teckningstid: 13 juli – 3 augusti 2012.
Handel med teckningsrätter: 13 juli – 31 juli 2012.

Emissionen är till sin helhet garanterad av bl. a. bolagets huvudägare.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olle Westblom, VD
+46 70-237 60 26
olle.westblom@siversima.com

Detta är Sivers IMA AB
SIVERS IMA, som är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB (publ), är en ledande Europeisk
leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt
erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS
IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar
inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar.
Sivers IMA Holding AB är listat på NGM Nordic MTF under kortnamnet SIVE MTF

