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Första handelsdag på AktieTorget
Styrelsen för Sivers IMA Holding AB (publ) har beslutat flytta handeln i Bolagets aktie till AktieTorget,
första dag för handel har beslutats till den 4 februari 2013. Handelsbeteckning: SIVE
Därmed upphör handeln i Sivers IMA-aktien
IMA aktien på handelsplatsen NGM Nordic MTF. Bolagets aktieägare
behöver inte vidta några åtgärder
gärder i samband med listbytet.
Som tidigare har meddelats har styrelsen med stöd av bemyndigade från Årsstämman den 23 april
2012, beslutat om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om högst 1 730 250 aktier,
motsvarande 5 623 312,50 kronor före emissionskostnader vars villkor
villkor och syfte beskrivs nedan.
Medlen från förestående nyemission skall i första hand användas till åtgärder som ytterligare
stimulerar kundernas benägenhet att inkludera Sivers IMAs produkter och teknologi i sina lösningar.
Dessa åtgärder består främst i marknadsföring, teknikseminarier och assistans vid kundernas
utvecklingsprojekt. Vidare skall medlen utgöra en allmän förstärkning av Bolagets rörelsekapital.
rörelsekapital
Villkor
Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie per avstämningsdagen
avstä
den 31 januari 2013. Det krävs (7) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen per
aktie uppgår till 3,25 kronor.
Sista dag för handel i Sivers IMA Holding AB:s aktie inklusive rätt att delta i företrädesemissionen är
den 28 januari 2013. Aktien handlas exklusive rätt från och med den 29 januari 2013.
Nyemissionen är genom teckningsförbindelser från huvudägare och styrelseledamöter - som tecknar
pro rata - samt garantiåtaganden, garanterad till 100 %.
Tecknings av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 4 februari
2013 till och med den 20 februari 2013.
Handel med teckningsrätter kommer att ske under tiden från och med den 4 februari 2013 till och
med den 15 februari 2013 på AktieTorget. Totalt
Tota kommer 12 111 753 teckningsrätter att emitteras.
Teckning utan företräde kommer att ske under teckningstiden från och med den 4 februari 2013 till
och med den 20 februari 2013, anmälan om teckning utan företräde skall ske genom att skicka in
anmälningssedel
edel vilken kommer att finnas tillgänglig för nedladdning från bolagets webbsida
(www.siversima.se)) samt från AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se)
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Aktieägare och andra intresserade skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med
erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Erhållna
teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 20 februari
februari 2013 eller säljas senast
den 15 februari 2013 för att inte förfalla värdelösa.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Olle Westblom, VD
+46 70-237 60 26
olle.westblom@siversima.com

Detta är Sivers IMA AB
Holding AB (publ), är en ledande europeisk
e
Sivers IMA AB,, som är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding
leverantör av produkter baserade på mikromikro och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som
en stabil högkvalitetsleverantör.
tsleverantör. 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.
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