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Rekryterar ny VD
I takt med att intresset ökar för de produkter som Sivers IMA-koncernen utvecklar, och då företaget
nu står inför en ny fas med mer fokus på försäljning och produktion, så har styrelsen beslutat att
tillsätta Robert Ekström som ny verkställande direktör med omedelbar verkan.
Robert Ekström har under de senaste 14 åren varit verksam i företag där han i ledande befattning
hjälpt teknikföretag kapitalisera på deras tekniska kunnande. Han har lång erfarenhet från många
branscher där han framgångsrikt varit med i mindre bolag och lett dem genom snabb tillväxt under
kommersialiseringsfasen.
”Det internationella intresset för våra produkter gör att Sivers IMA nu behöver tillföra kompetens på
affärssidan samt också inom produktion. Vi är därför mycket glada över att kunna knyta till oss
Robert som många gånger i andra bolag framgångsrikt gjort den resa som vi står inför.” säger Björn
Norrbom, styrelseordförande för Sivers IMA Holding AB (publ).
”Jag är mycket imponerad över den djupa tekniska kompetens som finns hos Sivers IMA teamet och
det marknadsintresse som finns för det man gör. Utmaningen för oss blir nu att växa i takt med
efterfrågan och att skapa förutsättningar för en god lönsamhet. Potentialen Sivers IMA har inom
mobil kommunikation talar för sig själv men även andra marknadssegment med stor potential är
applikationsområden som nyttjar radarsensorer. Där tror jag vi med lite fokus och vårt
teknikkunnande kan göra mycket mer. Det blir en oerhört spännande resa” säger Robert Ekström.
I samband med detta kommer koncernens nuvarande VD, Olle Westblom, att få nya uppgifter för att
säkerställa att Sivers IMA står rustat för storskalig serieproduktion.
”Vi är glada att Olle nu kan fokusera på denna så viktiga del för Sivers IMA. Med hans bakgrund och
kompetens hanterar vi därmed en väsentlig del av det som krävs av oss för att vara en leverantör till
våra stora kunder i samband med att marknaden tar fart. ”avslutar Björn Norrbom.
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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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