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Genomför fullt garanterad nyemission samt en mindre riktad
Med stöd av bemyndigade från Årsstämman den 22 april 2013, har styrelsen i Sivers IMA Holding AB
(publ) beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst 988 643 aktier, motsvarande
7 909 144,00 kronor före emissionskostnader. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka med
högst 494 321,50 kronor. I det fall emissionen blir övertecknad, och om styrelsen så finner det
lämpligt, kommer ytterligare högst 500 000 aktier, till samma teckningskurs 8,00 kronor per aktie, att
emitteras till dem som inte erhållit tilldelning i företrädesemissionen. Denna överteckningsoption
kan vid fullt utnyttjande öka aktiekapitalet med ytterligare högst 250 000,00 kronor.
I samband med företrädesemissionen har styrelsen även beslutat om en riktad nyemission om
375 000 aktier, till kursen 8,00 kronor. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka med högst 187
500,00 kronor. Denna emission riktas till ett mindre antal investerare som i dag inte är aktieägare
eller har koppling till bolaget. Orsaken till att man i denna emission frångår företrädesrätten är att de
nya investerarna anses vara av betydelse för Bolagets framtida kapitalförsörjning och kommer att
garantera företrädesemissionen.
Innan emissionsperiodens start kommer ett fullständigt emissionsmemorandum med fullständiga
villkor att publiceras på bolagets egen hemsida, www.siversimaholding.se, hos AktieTorget,
www.aktietorget.se samt på Eminova Fondkommissions hemsida, www.eminova.se.
Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie per avstämningsdagen
den 14 november 2013. Det finns före emissionen 13 481 003 aktier i bolaget.
Det krävs fjorton (14) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen per aktie uppgår
till 8,00 kronor.
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 18 november
2013 till och med den 6 december 2013, genom samtidig betalning.
Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 18 november 2013 till och med den 3
december 2013.
Handel med betal tecknad aktie kommer att ske från och med den 18 november till och med dess att
emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Teckning utan företräde kommer att ske under teckningstiden från och med den 18 november 2013
till och med den 6 december 2013. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt
ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till
annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt.
Tilldelning skall ske till dem som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt och i
första hand ske till bolagets tidigare aktieägare och vid överteckning ske pro rata i förhållande till
antal innehavda aktier per avstämningsdagen och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I andra
hand skall tilldelning ske till annan som anmält intresse om att få teckna aktier i emissionen och vid
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överteckning ske i förhållande till det antal aktier som respektive intressent anmält att få teckna och,
om detta inte är möjligt, genom lottning. I tredje hand sker tilldelning till garanterna och vid
överteckning sker tilldelning pro rata i förhållande till antal aktier var och en garanterat och, om
detta inte är möjligt, genom lottning. Tilldelning är inte beroende av när under teckningsperioden
anmälan inkommer. Betalning av aktier tecknade utan företräde skall ske enligt instruktion på utsänd
avräkningsnota.
De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning
som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
Såväl huvudägare samt insynspersoner har meddelat att dessa har för avsikt att delta i nyemissionen.
Styrelsen för Sivers IMA Holding AB (publ) har anlitat Eminova Fondkommission och Axier Equities AB
som rådgivare i denna emission.

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 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
AktieTorget under kortnamnet SIVE.
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