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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Årsredovisningen är upprättad i KSEK. 

Verlcsamheten 

Sivers IMA Holding A B (publ) äger 100 procent av dotterbolaget SIVERS IMA A B , en ledande europeisk leverantör av 

produlcter baserade på mibo- och millimeteivågsteloiik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil höglcvalitetsleverantör. 

SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bland annat används till radiolänkar inom mobil 

kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. 

Sivers IMA Holding A B (publ) är moderbolaget i en koncern med det helägda dotterbolaget Sivers IMA A B samt 

dotterdotterbolaget Sivers IMA International LLC, registrerat i Delaware USA. I koncernen ingår Trebax A B som fokuserarar på 

mm-vågstelaiik för framtagning av radiolänkar och har ett mycket djupt kunnande inom systemteloiik, test och verifiering, 

certifiering samt produlctionsberedning. Sivers IMAs huvudkontor ligger i Kista utanför Stockholm. 

Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013. Alrtiernai 

Trebax A B förvärvades formellt sett den 31 december 2013 varför detta bolags omsättning inte ingår i resultaträkningen, men är 

konsoliderad i balansräkningen. 

Händelser under perioden 

I januari 2013 meddelade bolagets styrelse att denna hade för avsikt att byta marknadsplats för handel i aldiema i Sivers IMA 
Holding AB (publ). Den 4 februari 2013 flyttades handeln i Sivers MA-alctien från handelsplatsen N G M Nordic MTF till 
AktieTorget vilket redan har gett bättre likviditet och synlighet. 

I samband med listbytet meddelades att Sivers IMA slculle genomföra en helt garanterad företrädesemission riktad till bolagets 
befintliga aktieägare med villkoren en ny aktie på sju gamla fill kursen 3,25 Icronor. Emissionen som övertecimades med 21 
procent, tillförde Sivers IMA 5,6 Mlcr fore emissionskostnader. Nyemissionen var genom teckningsförbindelser från huvudägare 
och styrelseledamöter - som tecknade pro rata - samt garantiåtaganden, garanterad till 100 %. Flera av huvudägarna valde 
emellertid att avstå sin teclaiingsrätt till investerare som tecloiat sig utan stöd av teckningsrätter i syfte att öka antalet alctieägare 
och öka lilcviditeten i alctien. Denna avsikt hade sedan tidigare meddelats i memorandumet. 

Under emissionsperioden valde styrelsen tillsammans med bolagets rådgivare att genomföra två mycket välbesökta presentationer 
i Nyköping respektive Stoclcholm under vilka bolaget och dess verksamhet närmare förklarades. En sannolik, direkteffekt av 
dessa möten är att Sivers IMA i emissionen tillfördes 75 nya alctieägare. På längre silct har det lett till att bolagets alctie blivit mer 
likvid. 

I och med listbytet har ledningen valt att se över det informationsflöde som kommuniceras till allmänheten vilket resulterade i en 
ny hemsida för moderbolaget som lanserades under Q2 2013. 

Under slutet av februari 2013 närvarande Sivers IMA på Mobile World Congress 2013 i Barcelona, världens största mässa for 
mobilindustrin med mer än 72 000 professionella besökare, 1 700 utställare och mer än 3 400 journalister fiån 80 länder. Intresset 
for radiolänkar som åmgerar i millimeteivågsområdet, bland annat för små celler, är just nu mycket stort vilket märktes på 
mässan. Då Sivers IMAs produkter är inrilctade på denna marlcnad var det ett mycket gott tillfälle att presentera bolaget och knyta 
ett antal nya kontakter, både i fråga om samarbeten men också på Icundsidan. 
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I början av mars kunde Sivers IMA meddela att bolaget erhållit en strategiskt vil<tig fortsättningsorder gällande leverans av 60 

GHz mm-vågsconverter. Ordern är på ett 50-tal enheter avsedda för integration i en kompalct, högkapacitets-radiolänk är Sivers 

IMAs hittills största enskilda order inom millimeteivågsområdet. Ordern är en mycket viktig milstolpe eftersom det innebär att 

kunden valt att gå vidare med Sivers IMAs telmik. 

Under mars kunde Sivers IMA även meddela att bolaget erhållit en order på 2,4 Mia- avseende den senaste generationen 

signalkällor. Beställningen lades av en nordamerikansk leverantör av testutrustning. Ordern visar att Sivers IMAs etablerade 

produlcter fortsätter att röna stort intresse samt generera intälcter till koncernen. 

I april höll Sivers IMA årsstämma där beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansrälcningen avseende bolaget, att 

vinstdisposition slculie ske i enlighet med förslaget i föivaltningsberättelsen samt att bevilja ansvarsfrihet ät verkställande direlctör 

( och styrelsens ledamöter. 

Vidare bemyndigades styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om 

nyemission om högst 3 000 000 alctier, med eller utan företrädesrätt för alctieägarna mot kontant betalning och/eller med 

bestämmelse om apport eller Icvittning eller eljest med villkor. Skälet till avvikelse från alctieägarnas företrädesrätt skall kunna ske 

är att kunna underlätta erforderlig kapitalanskaffning för att utveckla egna strategiska nyckelkomponenter och skapa bättre 

forutsättningar för bolaget att möta den ökande efterfrågan på bolagets produkter. Om nyemission sker mot kontant betalning med 

avvikelse från alctieägarnas företrädesrätt skall emissionsvillkoren vara marknadsmässiga. 

Det andra Icvartalet kan sammanfattas med att ett fortsatt stort Icundintresse vilket resulterat i beställningar av prototyper och 

forserieleveranser. 

Sivers IMA deltog under det andra kvartalet i ännu ett framtidsimilctat forslcningsprojelct, som samfinansieras genom E U inom 

ramen för sjunde ramprogrammet, EU/FP7. Detta projekt, MOSAIC, har som mål att utvärdera och exploatera en ny generation 

av mikrovågskomponenter och -system baserade på spinnelektronik. Fyra europeiska forslcningslaboratorium och tre industriella 

partners deltar, bland annat Thales Communications & Security S.A.S. och svenska NANOSC i projektet som administreras av 

CEA, Franlcrilce. Sivers IMA deltog i kiaft av sin unika kompetens inom oscillator- och millimeteivågsteicnik. Bolaget får cirka 

2,4 MSEK av sin forsicningsbudget finansierad via EU-kommissionen. 

Under juni månad kom Sivers IMA att engagera Christer Svensson till bolagets Advisory Board och som rådgivare till ledningen. 

I den rollen kommer Chr ister att fokusera pä R & D samt produlctstrategier. 

Christer Svensson har 40 års erfarenhet som forskare och lärare inom området elektroniska komponenter, sedan 1984 som 

professor vid Linköpings universitet. Han är en världsledande forskare inom höghastighetselektronik och radioelelctronik i 

CMOS-teknik med omlcring 200 publicerade vetenskapliga artiklar. Christer Svensson har varit medgrundare och alctiv i ett stort 

( antal telcnikföretag, bland annat Switchcore och nu senast Coresonic A B . Han har varit gästforskare på Intel, Oregon och är nu 

professor emeritus vid Linköpings universitet samt ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. 

Det första halvåret 2013 avslutades med att Sivers IMA erhöll en beställning från en av de största radiolänkstillverkarna utanför 

Europa. De enheter som ska levereras är avsedda att ingå i demonstrationslänkar, och är en del i kundens utveckling av en ny 

generation radiolänkar. 

Under juli månad kunde styrelsen meddela att Sivers IMA A B , det helägda dotterbolaget till Sivers IMA Holding A B (publ) 

erhållit en prototyporder avseende bolagets millimeterconverter för kommunikation på E-bandet. Beställningen har gjorts för en 

större europeisk tillverkare i syfte att utvärdera den telcnik som Sivers IMA-koncernen utvecklat. Kunden är en helt ny beställare 

med potential att komma att länma betydande ordrar i framtiden. 

Under sommaren har styrelserna för de båda bolagen Sivers IMA Holding A B (publ) och Trebax Holding A B underteclcnat en 

avsilctsforklaring om ett samgående. Trebax arbetar främst med mm-vågstelcnik för framtagning av radiolänkar och har ett mycket 

djupt lämnande inom systemtelcnik, test och verifiering, certifiering samt produktionsberedning. Trebax har 7 anställda och 
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omsätter cirka 10 Mkr. Trebax har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Göteborgsregionen, där Sivers IMA också är 

verksamt. En gemensam enhet förstärker närvaron i en region som är världsledande inom mikiovågsteknologi. Såväl Chalmers 

och ett antal större och mindre företag bedriver i dag verksamhet i området. 

De bägge företagen besitter var för sig världsledande kompetens inom mikrovågstel-cnologi och därtill angränsande områden. 

Kompetenserna är emellertid inte överlappande, utan istället kompletterande varför samgåendet skapar en koncern med större 

bredd och djup än tidigare. Til l viss del har Sivers EvIA och Trebax gemensamma loinder, men det är de båda bolagens 

övertygelse att ett samgående skulle skapa en ny koncern som skulle kunna erbjuda Icunderna ett bredare kompetens- och 

produktutbud. Resultat kan föiTäntas bli en högie omsättning genom den korsförsäljningen som kan uppnås när koncernen 

bearbetar befintliga och nya kunder. 

En sammanslagen enhet möjliggör väsentliga kostnadsbesparingar och effelctiviseringar inom ledning och administration. Den 

stärker också försäljningsorganisationen betydligt. Trebax och Sivers IMA arbetar redan i dag nära varandra i laindprojekt och har 

under de senaste åren kommit att utveckla ett stort ömsesidigt förtroende för varandras verksamheter på såväl expert- som 

ledningsnivå. En gemensam koncern blir en betydligt starkare alrtör på marlcnaden och kan komma att erbjuda tum-key lösningar 

samt kan komma att ge utvecklingsstöd till företag som salcnar viss specialistkompetens internt. En ny koncern kan hantera 

betydligt mer komplexa uppdrag, till exempel överta delar av kundernas behov av certifiering och utveckling. Styrelserna i de 

båda bolagen bedömer att det finns förutsättningar att kunna öka såväl omsättningen som förbättra marginalerna i den nya 

koncernen. 

Den tidsplan för denna affär som de båda bolagens styrelser lade upp under sommaren påbörjades, bland aimat genomfördes en 

due diligence av både Trebax och bolagets projekt, i syfte att utvärdera och utveckla affärsmöjligheterna. 

Under olttober 2013 kunde Sivers IMA Holding A B (publ) meddela att bolaget har infoimerats om att det rörelsedrivande 

dotterbolaget Sivers IMA har blivit godkänt för deltagande i EU-projektet MiWaveS tillsammans med bland annat Nokia 

Solutions NetWork Oy. Det är det femte EU-fmansierade projektet som bolaget för närvarande deltar i . Övriga projektdeltagare är 

bl.a. Telecom Italia S.p.a., Orange SA, Intel Mobile Communications Gmbh, STMicroelectronics samt VTT Technical Research 

Center of Finland (VTT). För alla dessa projekt har Sivers BVIA blivit inbjuden på grund av sin välkända kompetens inom 

millimetervågsområdet. 

MiWaveS-projelrtet innebär att Sivers IMA under en treårsperiod tilldelas drygt två miljoner kronor för sitt deltagande i ett 

projelct som har till syfte att anpassa Sivers IMAs E och V bands konverters för att passa i ett HETNET system, det vill säga ett 

bacldiaul för picoceller som skall fungera i väldigt korta länkar med mycket höga datatalcter. Vidare skall Sivers IMA designa i 

och utvärdera nya teknologier för framtida lågkostnadsbyggsätt för millimetervåg. 

I olrtober lamde Sivers IMA Holding A B (publ) meddela att koncernen genom sitt dotterbolag Sivers IMA A B erhållit en 

beställning på en serieorder för omedelbar leverans, Slutlcunden är en större europeisk tillverkare som under året har utvärderat 

och testat produltten. Beställaren är ett av de företag som tidigare valt att beställa både prototyp- och förserieorder på 

millimetervågsconverter för kommunikation. Applikationen hos slutkunderna som är operatörer, är att b attigt öka kapaciteten 

hos den mobila bredbandsinfrastrukturen. Den nu kommunicerade ordern är större än den för-serieorder som Sivers IMA nyligen 

levererade. 

Sedan tidigare har Sivers IMA Holding kunnat meddela aktiemarlaiaden att tre av de fem största företagen inom detta segment 
har lämnat beställningar på Sivers IMAs millimeteivågsconverter. 

Med stöd av bemyndigade från årsstämman den 22 april 2013, har styrelsen i Sivers IMA Holding A B (publ) beslutat om att 
genomföra en företrädesemission om högst 988 643 aktier, motsvarande 7 909 144,00 laonor före emissionskostnader. Vid full 
teclcning kommer alctiekapitalet att öka med högst 494 321,50 kionor. 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 alctie, att emitteras fill dem 
som inte erhållit tilldelning i företrädesemissionen. Denna överteclaiingsoption kan vid fullt utnyttjande öka alttiekapitalet med 
ytterligare högst 250 000,00 kionor. 
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I samband med företrädesemissionen fattade styrelsen även beslut om en riktad nyemission om 375 000 aktier, till kursen 8,00 

honor vilken gjorde att alttiekapitalet kommer att öka med 187 500,00 kronor. Denna emission rilrtades till ett mindre antal 

investerare som utan koppling till bolaget. 

Sivers IMA Holding AB (publ)s företrädesemission andra nyemission under året, vars teclmingsperiod löpte fiin den 18 

november till den 6 december 2013, övertecknades. Teclcningsgraden uppgick till 622 procent. Företrädesemissionen tillförde 

Sivers IMA cirka 7,9 miljoner laonor före emissionskostnader. Som en följd av den höga teclmingsgiaden utnyttjade styrelsen en 

rätt till övertilldelning, vilken tillförde bolaget ytterligare 4,0 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen 

inklusive övertilldelningsoptionen kommer Sivers IMA Holding A B (publ)s alrtiekapital att öka med 744 321,50 ki- till 8 277 323 

la-. 

Under det fjärde kvartalet har styrelserna for Sivers IMA Holding AB (publ) och Trebax Holding A B kommit överens om att 

arbeta för att slutföra det tidigare aviserade samgåendet och kombinera Trebax tjänster och Sivers IMAs produlctportfdlj samt 

bearbetning av såväl befintliga som nya loinder. 

I mitten av december höll Sivers IMA Holding A B (publ) en extra bolagsstämma vid vilken enhälligt beslutades om att förvärva 

samtliga alctier i Trebax AB, genom en rilctad nyemission där 850 000 nya alctier emitterades vilka tecknades av Trebax Holding 

AB under namnändring till Trefyr A B . Efter emissionen kom aktiekapitalet i Sivers IMA Holding A B (publ) att uppgå till 7 533 

001,50 la onor fördelat på 15 066 003 alctier. Emissionen innebar en utspädning om cirka 6 procent. Bolagsstämman fattade även 

beslut om att välja Ronny Wester, ordförande i Trefyr A B (före detta Trebax Holding) som ny styrelseledamot i Sivers IMA 

Holding A B (publ). 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Under januari månad har representanter för Sivers IMA-koncernen besökt flera Icunder inom tele- och datakom i Europa, både nya 

och gamla, och presenterat den nya Sivers IMA-koncernen och visat vilken förstärkning och bredd som förvärvet av Trebax 

innebär. Responsen har varit mycket positivt vilket lett till djupare dislcussioner om affärer. Sivers IMA fortsätter med kundbesök 

under februari innan bolagets ledning i slutet av månaden åker till Barcelona och Mobile World Congress. 

I slutet av 2013 kunde meddelas att Sivers IMA har gått över till serieproduktion av koncernens millimetei-vågskonvertrar. Sivers 

M A följer en rullande 12-månaders prognos där volymerna kommer att öka under slutet av 2014. Det är värt att upprepa vad som 

sagt tidigare, under 2014 kommer det att gä leveranser fiån Sivers IMAs Icund till operatörer för provinstallationer. Bedömningen 

om volymordrar fi ån denna kund under senare delen av 2014 Icvarstår. Leveranserna under början av 2014 kommer aft användas 

av Sivers IMAs loind till marlcnadsintrodulction och prov hos operatörer. Den återkoppling som Sivers IMA har fatt visar att 

intresset är stort for Sivers IMAs kunds nya produkt. 

Trebax A B har teclcnat ett specialista-vtal med ett världsledande teknikbolag i Göteborgsregionen och ett samarbete har inletts. 
Trebax har även börjat ett projekt kring antennteknik på uppdrag ett av Sveriges största bolag. Båda uppdragen har potential att 
växa, vilket tillsammans med övriga uppdrag kommer att kiäva nyrekiytering av fler specialister. 

Hos R & D inom Sivers IMA ligger folcus dels pä effektivisering av nuvarande generation av konverter och dels på att slutföra 
utvecklingen av nästa generation som kommer att innehålla Sivers IMAs egna chips. Denna nya generation ska 
marlcnadsfrisläppas under det tredje Icvartalet 2014 när alla kvalificenngar är klara. 

Sivers IMA har accepterat att delta i ännu ett fiamtidsinrilctat forskningsprojelct, som samfinansieras genom E U inom ramen för 
sjunde ramprogrammet, EU/FP7. Sivers IMAs deltagande har föregåtts av diskussioner med Nokia Solutions and Networks och 
VTT Research Institute, Finland, som fiamfört önskemål om ett deltagande från Sivers IMAs sida i projelctet. Målet för 
forslcningsprojelctet är att demonstrera lösningar för såväl backhaul som access pä millimeteiväg-väg, ett helt nytt tänkande for så 
kallade small cells (HetNet). Sivers IMA ska anpassa bolagets V- och E-bands converters för användning i projelctet, samt utföra 
studier på framtida byggsätt och kapslingstelcniker som möjliggör betydligt lägre kostnader. 
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I projelctet deltar förutom Sivers IMA bland annat Telecom Italia och Orange, Nokia Solutions and Networks, Intel Mobile 

Communications, STMicroelectronics och ett antal forskningsinstitut. Sivers IMA far cirka 2 M S E K av sin forskningsbudget for 

detta projekt finansierad av EU-kommissionen. 

Sivers IMA har tecknat en avsiktsförldaring (LOI), med ett amerikansk företag som utvecklar, producerar och säljer 

höghastighetsmodem. Avsilcten är att integr era företagens produkter för att gemensamt eller var för sig erbjuda marknaden en mer 

komplett produlct. 

Detta samarbete kommer att bidra till en reducering av kunders utvecklingstid och -kostnad for framtagning av radiolänlcenheter 

inom mmvågsområdet. Detta uppnås genom att säkerställa att Sivers IMAs konvertrar och den amerikanska leverantörens modem 

har testats och fungerar fillsammans. 

Försäljning och resultat 
Bolagets intäkter uppgick under perioden till 12 635 KSEK (15 465) med ett resultat om -12 325 K S E K (-5 847). Omsättningen 

översteg budget, men täckte inte bolagets kostnader. En medveten ökad satsning på nästa generation av Sivers IMAs linje för 

produkter som används för radiolänlcutrustning inom de så kallade millimeteivågsbanden har resulterat i ett ökat negativt resultat 

jämfört med tidigare är. Till det negativa resultatet bidrog även en förskjutning i tiden av vissa prototypordrar från större aktörer 

pä marlcnaden hänfdriiga till telcniska orsaker hos dessa företag samt en längre tid för marknaden att utvecklas än förväntat. 

Såväl erhållna beställningar som Icunddiskussioner, vilka har kommunicerats genom pressmeddelanden under perioden, visar 

emellertid pä ett ökat intresse för den radiolänlcutrustning som Sivers IMA producerar. Avtal om leveranser, framförallt den 

kommunicerade serieprodulctionen, har medfört ökade kostnader inom produlctionen jämfört med tidigare år. Intäkterna kommer 

emellertid först när Sivers IMAs kunder hämtar ut produkterna ur lager och fakturering kan ske. 

Likviditet och finansiering 
Den 31 december 2013 uppgick Sivers IMAs banktillgodohavanden till KSEK 361 (1 029). Bolaget har i dag långfristiga 

räntebärande skulder om KSEK 863 (0) samt har en checkräkningskiedit om KSEK 2 000 vilken per den 31 december 2013 hade 

utnyttjats med K S E K 1 082 (793). 

Investeringar . . . . 
Sivers IMAs totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 14 518 (3 803) och avsåg förvärv av dotterbolag 9 023 (0) 

immateriella anläggningstillgångar med K S E K 4 281 (3 711) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser 

materiella anläggningstillgångar KSEK 1 214 (92) såsom inventarier, verktyg och installationer. 

Avskrivningar 
Periodens resultat har belastats med K S E K 2 212(1 652) i avskrivningar varav K S E K 110(134) avsla ivningar på inventarier, 

verktyg och installationer, KSEK 2 102 (1 518) avslaivningar på tidigare års balanserade utgifter for utvecklingsarbete. 

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier 
Per 31 december 2013 uppgick Sivers IMAs egna kapital till KSEK 23 020 (10 934) varav KSEK 8 027 (6 056) utgjordes av 

aktiekapital, K S E K O (0) av bundna reserver och K S E K 14 933 (4 878) av fritt eget kapital. 

Alttiekapitalet är fördelat på 16 054 646 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,5. Samtiiga alrtier utgörs av samma serie och äger 

samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas på AlttieTorget sedan den 4 febmari 2013 under kortnamnet SIVE och med 

ISIN-kod SE0003917798. 

Bolagets soliditet uppgick den 31 december 2013 till 60 procent (64). 
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Anställda 

Per den 31 december 2013 hade Sivers IMA-koncernen 25 anställda, varav 18 i Sivers IMA A B och 7 i Trebax AB 

Ägarstruktur 

Per den 31 december 2013 hade Sivers IMA fyra ägare som var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av 

roste- och kapitalandelen i bolaget. 
Per den 31 december 2013 hade Sivers IMA cirka 1 300 aktieägare (345). 

Bolagets alctie är sedan den 4 februari 2013 upptagen till handel på AictieTorget under kortnamnet SIVE. Under perioden maj 

2011 till och med februari 2013 handlades aktien på N G M Nordic MTF under kortnamnet SIVE MTF. 

Insynspersoners innehav i bolaget 

Per den 31 december 2013 hade följande insynspersoner nedanstående alctieinnehav registrerade direlrt och indirekt. 

Namn Befattning Op^^^^, 

Björn Norrbom Styielseordförande 462 838 33 500 

lohn Fallström Ledamot O O 

Erik Fallström Ledamot 3 506 218 O 
Dag Sigurd Ledamot 16 176 33 500 
Ronny Wester* Ledamot 850 000 O 
Olle Westblom Verkställande Direktör 379 000 
Lars Granbom V D Dotterbolag 850 000 O 
Christer Stoj i CTO O O 
Gunnar Bringel Övrig med insyn 973 O 

Såväl Lars Granbom som Ronny Wester är delägare i Trefyr AB (före detta Trebax Holding AB), varför båda rapporterar 

innehavet i detta bolag eftersom båda två är insynspersoner. Under 2014 kommer de alctier som Trefyr A B äger att delas ut 

alternativt säljas till ägarna av Trefyr, vilket ger en mer korrekt bild av insynspersonemas ägande. De aktuella insynspersonerna 

kommer som en följd av detta att rapportera var för sig vilket ger ett lägie antal insynsrapporterade alctier på var och en av Trefyr 

ABs ägare. 

utsikter för bokföringsåret 2014 

Styrelsen for Sivers IMA Holding A B (publ) gör bedömningen att framtidsutsilcterna ser fortsatt lovande ut. Styrelsen väljer 

emellertid inte att gå ut med någon prognos för innevarande år. Styrelsen anser att det är fel att komma ut med en prognos för 

verksamheten då det radiolänk-delsystem som Sivers IMA utvecklar just nu utvärderas av ett stort antal potentiella köpare. 

Den serieorder som Sivers IMA kommunicerade under oktober månad 2013 för leverans till en större europisk tillverkare kommer 

att levereras till de operatörer som är demia tillverkares loinder och omsättningen kommer att styras av mottagandet från dessa. 

En eller flera beställningar kan då komma att leda till en betydande förändring av såväl omsättning som resultat för Sivers 

IMA-koncernen. Styrelsen ser med tillförsiltt på fi-amtiden, framförallt med stöd av det stora intresset samt det goda orderläget för 

koncernens produltter samt kundsituationer' 
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utdelning 2013 

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för bokföringsåret 2013. 

VD-kommentar 

2013 har antagligen varit det mest omvälvande året i Sivers DVLAs historia. V i har genomfört två stycken publika nyemissioner 

som båda blev häftigt övertecknade, vi har meddelat marknaden att vi erhållit en order avseende serieproduhion på vår 

millimetevågsconverter och vi är en efteAågad partner i olika 'EU- projelct med de största alctörerna på marknaden. V i har även 

slutfört fölvärvet av de Göteborgsbaserade Trebax AB. De båda bolagen har tillsammans en världsunik kompetens och efarenhet 

som efterfrågas av marlcnaden, vilket tillsammans med vårt SIGe-chip gör att vi ligger i framkanten av den telcniska utvecklingen, 

och kan därmed erbjuda våra kunder en turn-key lösning för våra produlcter. Sammantaget ligger Sivers IMA i fi amkanten av den 

tekniska utvecklingen. 

Under 2013 lades ett mycket stort antal arbetstimmar, en betydande andel av vårt kapital och våra resurser på att utveckla 

millimetervågsconverter, tyvärr genom att vi tvingades minska arbetet med våra befintliga produher, till exempel till 

radarselctom. V i är fortfarande övertygade om att vi skall arbeta med dessa produher, men vi tror att det är millimeteivågs

converter som kommer att vara den snabbast växande produhen i framtiden. Av det skälet har Sivers IMA fokuserat alla resurser 

på detta område, ibland på bekostnad av den lönsamhet som övriga produher gett oss. V i är övertygade om att på s ih kommer 

detta beslut att ha varit det rätta" säger Olle Westblom, V D för Sivers IMA Holding A B (publ). 

Flerårsjämförelse, koncernen 

2013 2012 2011 2010 
Antal anställda 25 17 17 17 
Nettoomsättning 12 635 15 645 17 153 19 844 
Res. efter finansiella poster -12 325 -5 847 -858 -1 766 
Balansomslutning 38 064 17 025 14 665 11 044 
Soliditet (%) 60,47 65 67 52 

Resultatdisposition 

Balanserade medel 1 173 090 
Överkursfond 35 764 743 
Åj-ets resultat -123 531 

Summa 36 814 302 

Styrelsen och verkställande direlctören 
Föreslår att resultatet disponeras så att 

I ny räkning balanseras 36 §14 302 
36 814 302 

Av koncernens fria egna kapital, 14 992 342, föreslås O kr bli överfört till bundna reserver. 

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräbiingar med tillhörande tilläggsupplysningar. 
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R E S U L T A T R A i m i N G 

Rörelsens intäkter m.m. 
Nettoomsättning 
Alctiverat arbete för egen rälaiing 

Not 

Koncernen 

2013-01-01 2012-01-01 
2013-12-31 2012-12-31 

12 635 
3 443 

16 078 

15 645 
3 711 

19 356 

Moderbolaget 

2013-01-01 2012-01:01 
2013-12-31 2012-12-31 

1 820 

1 820 

560 

560 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 
Övriga externa kostnader 2, 3 
Personalkostnader 4 
Av- och nedskrivningar av materiella och 5 
immateriella anläggningstillgångar 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintälcter och liknande 
resultatposter 
Räntekostnader och lilaiande 
resultatposter 
ICursvinster-Zlcursföluster 

Resultat efter finansiella 
poster 

Årets resultat 

-5 120 -4 310 
-8 095 -7 026 -1 944 -372 

-12 861 -12 308 
-2 212 -1 652 

-28 288 -25 296 -124 -372 

-12 210 -5 940 -124 188 

11 65 1 1 

-66 -70 

-60 98 
-115 93 1 1 

-12 325 -5 847 -123 189 

-12 325 -5 847 -123 189 
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BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget 

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Not 
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Goodwill 
Balanserade utgifter för 
utvecklingasarbeten m.m. 

6 
7 

7313 
8 913 6 942 - -

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verlrtyg och installationer 8 2 790 252 - -

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 
Fodringar hos koncernföretag 

9 - 37114 15 890 
4 656 

Summa anläggningstillgångar 19 016 7194 37 114 20 546 

Omsättningstillgångar 

Varulager m.m. 
Råvaror och förnödenheter 3 724 3 525 - -

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Fordringar hos koncernföretag 
Aktuell skattefordran 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

10 

3 798 

1 016 
9 073 
1 076 

4 033 

540 
239 
465 

681 

7 720 
50 

51 

Kassa och bank 361 1 029 206 83 

Summa omsättningstillgångar 19 048 9 831 8 657 134 

SUMMA TILLGÅNGAR 38 064 17 025 45 771 20 680 
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BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget 

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 
Not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Alrtiekapital 
Ej registrerat alctiekapital 
Summa bundet eget kapital 

7533 
494 

8 027 

6 056 

6 056 

7 533 
494 

8 027 

6 056 

6 056 

Fritt eget kapital 
Överkursfond 
Balanserad vinst eller förlust 
År ets resultat 
Summa fritt eget kapital 

35 765 
-8 447 

-12 325 
14 993 

13 325 
-2 600 
-5 847 
4 878 

35 765 
1 173 
-123 

36 815 

13 325 
985 
189 

14 499 

Summa eget kapital 23 020 10 934 44 842 20 555 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 

12 

421 - - -

Summa avsättningar 421 - - -

Långfristiga sknlder 
Slmlder till kl editinstitut 
Summa långfristiga skulder 

863 
863 - - -

Kortfristiga skulder 
Checkräkningskiedit 
Pågående arbeten 
Leverantörssloilder 
Övriga slculder 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intälcter 
Summa kortfristiga skulder 

13 1 082 
3 984 
1 844 
2 056 
4 794 

13 760 

793 
1 699 

906 
421 

2 272 

6 091 

292 
91 

546 

929 

125 

125 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 38 064 17 025 45 771 20 680 

SKULDER 

POSTER INOM LINJEN 

StäUda säkerheter 

Panter och därmed jämförliga säkerheter som ställts för 
egna skulder 
Företagsinteclmingar 5 851 2 900 



Pantsatta kundfordringar 
Pantsatta banktillgodohavanden 

2605 
3 

8 459 2900 

Ansvarsförbindelser 
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Inga Inga 

( 

: 

( 
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KASSAFLÖDESANALYS 

Not 
Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat 
Justeringar for poster som inte ingår i 
kassaflödet 
Erhållen ränta mm 
Erlagd ränta 

Koncernen Moderbolaget 

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

-12 210 -5 940 -124 189 

2 212 1 652 
11 163 1 1 

-126 -69 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -10 113 -4 194 -123 190 

Kassaflöde från förändringar av 
rörelsekapital 
Minskning(+)/ölcning(-) av 
varulager/pågående arbete -199 790 -
Minslaiing(+)/ökning(-) av loindfordringar 236 -3 097 -
Minslaiing(+)/ökning(-) av fordringar -7 538 215 -8 400 257 
Minslaiing(-)/ökning(+) av 937 -461 - -
leverantörssloilder 
Minslaiing(-)/ökning(+) av kortfristiga 4 157 -212 804 72 
skulder 

Kassaflöde från den löpande -12 520 -6 959 -7 719 519 

verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Lämnade aktieägartillskott -12 200 -6 600 

Förvärv av dotterbolag -9 023 - -9 023 -
Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar -1 214 -92 - -
Återbetald deposition - 20 - -
Förväiv av övriga immateriella 
anläggningstillgångar -4 281 -3 711 - -
Erhållna bidrag utvecklingsprojekt 22W5 1 199 - -
Minsloiing av långfristig fordran 4 656 

Kassaflöde frän 
investeringsverksamheten -12 233 -2 584 -16 569 -6 600 

Finansieringsverksamheten 
Checloäkningskredit 289 793 - -

Lån 863 - - -734 

Erlagda emissionskostnader -619 -630 - -
Nyemission 23 552 7 516 24 411 6 886 

Kassaflöde från 
finansieringsverlisamheten 24 085 7 679 24 411 6 152 

Förändring av likvida medel -668 -1 864 123 71 

Lilcvida medel vid årets början 1 029 2 893 83 12 
Likvida medel vid årets slut 361 1 029 206 83 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 

Redovisningsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt 
Redovisningrådets rekommendatin RR 15 beträffande immateriella tillgångar. Från och med 2011 är kostnader gällande av 
milcro-vågsprodukter tor telekommunikation aktiverade som immateriella anläggningstillgångar med en avslalvningstid om 5år. 
Tidigare har dessa kostnader kostnadsforts direlrt. 
Väi-deringsprinciperm.m. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag for ackumulerad värdeminskning och eventuella 
nedslcrivningar. Tillgångarna slmvs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. 
Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella 
nedslmvningar. Tillgångarna slcrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod 

Balanserade Icostnader för iitvecidingsarbeten 
Utgifter för utvecklingsarbeten balanseras då det är teloiiskt möjligt att färdigställa utvecklingsarbetet, det finns finansiella 
förutsättningar att fullfölja utvecklingen samt att det finns finansiella fördelar för företaget att färdigställa utvecklingsarbetet. 

Fordringar 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Varulager m.m. 

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nettofdrsäljningsvärdet har beräknats till 
försäljningsvärdet efter avdrag för beräicnad försäljningskostnad. 
Definition av nyckeltal 
Soliditet 

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

Koncernredovisning 

Koncernredovisningen är upprättad enligt fÖrväiTsmetoden. Detta innebär att föivärvade dotterbolags tillgångar och slculder 
redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffiiingsvärdet för aktier i dotterbolag det 
beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förväivsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning på 
goodwill baseras på den beräknade ekonomiska livslängden. 
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtiiga bolag i vilka moderbolaget direlrt eller indirekt innehar mer än 
50 procent av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL 1:4. 
Koncern uppgifter 

Sivers IMA Holding AB (Publ) upprättar koncernredovisning för den största koncernen. 

Upplysning om periodens förvärv 

Alrtierna i Trebax A B föiväivades formellt sätt den 31 december 2013 varför detta bolags omsättning inte ingår i 
resultaträkningen men är konsoliderad i balansräkningen. 
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Not Inköp och försäljning inom 
1 Iconcernen 

Andel av försäljningen som avser 
koncernföretag 
Andel av inköpen som avser 
koncernföretag 

Koncernen 

2013 2012 

Moderbolaget 

2013 2012 

100% 100% 

Not Leasingavtal 
2 

Under året har företagets 
leasingavgifter 
uppgått till 

Koncernen 

2013 2012 

312 374 

Moderbolaget 

2013 2012 

Not Ersättning till revisorer 
3 

Revisionsuppdrag 

Koncernen 

2013 2012 

227 107 

Moderbolaget 

2013 2012 

166 

Not Personal 
4 

Koncernen 

2013 2012 

Moderbolaget 

2013 2012 

Medelantal anställda har varit 
varav kviimor 

18,00 
5,00 

17,00 
4,00 

Lötier, ersättningar m.m. 
Löner och andra ersättningar 

Styrelsen och verkställande 
direldören'^ 

varav bonus O (0) 
Övriga anställda 

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för styrelse och 
verkställande direktören 
Pensionskostnader övriga 
anställda 

Sociala avgifter enligt lag och 
avtal 

1 104 

7 917 

239 

730 

2983 

905 

7274 

282 

897 

2784 

Bolagets verkställande direktör har inget avtal om avgångsvederlag 
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2010 beslutade Sivers IMA Holding AB att ge ut personaloptioner. Optionerna överläts vederlagsfi-itt till Sivers DVLA AB som 
sedan överlåtit optionerna till personal i Sivers MA.Programmet omfattar högst 1200 000 personaloptioner med 1 600 000 
underliggande vederlagsfria tecloiingsoptioner som ger innehavaren rätt att teckna en alctie per option. 890 000 av dessa ger rätt 
att för varje option teclcna en ny alctie till kurs 3,50kr per alctie. 710 000 ger rätt att för varje option teclma en ny aktie till Icurs 
5,25 ler per aktie. 

2011 beslutade Siver M A Holding A B om en emission av högst 350 000 teckningsoptioner att teclcnas av Sivers IMA AB 
vederlagsfritt. Sivers IMA A B har sedan överlåtit teckningsoptioner till nyckelpersoner och övrig personal enligt särskild 
fördelningsnyckel. Överlåtelse av teclcningsoptioner har skett till marlmadspris där marlcnadspriset har berälcnats med tillämpning 
av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teclmingsoption ger rätt att teclcna en alctie i Sivers IMA Holding AB till en 
teckningskurs om 4,34 kr. 

Not Avskrivningar 
5 

I resultaträlcningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprangliga 
anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser används 

Balanserade utvecklingskostnader 20% 20% 
Maskiner, inventarier och verktyg 20-30% 20-30% 
Goodwill 10% 

Not Goodwill Koncernen Moderbolaget 
6 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 20 121231 

Förvärv av dotterföretag 7 313 

Avslmvning påbörjas 2014 

Not 7 Balanserade utgifter för 
utvecklingasarbeten m.m Koncernen Moderbolaget 

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 89166 5 255 
Föl-värv av dotterbolag 838 -
Åiets investering 3 443 3 712 
Utgående acloimulerade anskaffningsvärden 13 247 8 966 
Ingående avskr ivningar -2 024 -506 
Föiväiv av dotterbolag -208 -
Årets avslaivningar -2 102 -1 518 
Utgående ackumulerade avslmvningar -4 334 -2 024 
Utgående redovisat värde 8 913 6 942 
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Not Inventarier, verittyg och 
8 installationer 

Koncernen Moderbolaget 

Not 
9 

10 

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 16 411 16 319 -

Förvärv av dotterbolag 1 031 - -
Årets investering 183 
Övervärde vid förvärv 1 913 92 -
Utgående ackumulerade 
anskaffriingsvärden 19 538 16 411 
Ingående avskrivningar -16 159 -16 026 -

Förvärv av dotterbolag -479 - -
Årets avslaivningar -110 -133 -
Utgående ackumulerade 
avslaivningar -16 748 -16 159 -
Utgående redovisat värde 2 790 252 

Andelar i koncernföretag Org.nr Säte Bokfört värde Kapital andel Andelar i koncernföretag Org.nr 
i % 

Sivers IMA AB 556063-7331 Kista 28 090 100 

Trebax A B 556661-8400 Göteborg 9 024 100 
Sivers IMA International L L C SRW 060259292-4127457 Delaware, 0 100 

USA 
Summa 37114 

Ingående anskaffningsvärde 15 890 

Ovillkorade alctieägartillskott 12 200 

Förvärv av Trebax 9 024 

37114 

Uppgifter om eget kapftal och resultat Eget kapital Resultat 

Sivers IMA AB 6868 -12 202 

Trebax A B 218 -68 
Sivers IMA International L L C 10 2 

Övriga fordringar Koncernen Moderbolaget 

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Klientmedel Eminova 7 720 - 7 720 

Momsfordran 519 
Övrigt 834 239 51 

9 073 239 7 720 51 

\ 
< ^ 
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Not 11 Eget Kapital 
Koncernen 

Belopp vid årets ingång 
Nyemission 
Emissionskostnader 
Ej registrerat aktiekapital 
Årets resultat 
Belopp vid årets utgång 

Moderbolaget 

Belopp vid årets ingång 
Nyemission 
Emissionskostander 
E registrerat alctiekapital 
Åiets resultat 
Belopp vid årets utgång 

Aktiekapital 
6 056 
1477 

494 

8 027 

Aktiekapital 
6 056 
1 477 

494 

8007 

Overkursfond 
13 325 
23 058 

-618 

35765 

Öveikursfond 
13 325 
23 058 

-618 

35 765 

Balanserat resultat 
-8 447 

-12 325 
-20 772 

Balansserat resultat 
1 173 

-123 
1050 

Antalet alctier i bolaget uppgår efter pågående nyemission till 16 054 646 st. Emission registrerades av Bolagsverket 2014-02-06. 

En ytterligare nyemission, vilken inte är bolcford i 2013 års räkenskaper registrerades av Bolagsverket 2014-02-17. 
Emissionslikviden uppgick till 4 000 000 kr och ökade aktiekapitalet med 250 000 kr till 8 277 323 kr och antalet aktier till 
16 554 646 st 

Not Avsättningar 
12 

Skatteffekt av öveivärde vid 
förvärv av dotterföretag 

Koncernen Moderbolaget 

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

421 

Not Checkräkningskredit Koncernen Moderbolaget 
13 

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Beviljad kredit 3 500 2 000 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till årsstämman i Sivers IMA Holding A B (publ) 

Org.nr. 556383-9348 

Rapport om års redovisn ingen och koncernredovisningen 

V i hai- utfört en revision av årsredovisningen och 
koncemredovisningen för Sivers I M A Holding A B (publ) för år 
2013. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncemredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande duektören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller pä fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 

koncemredovisningen på grundval av vår revision. V i har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att v i följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncemredovisningen inte 
irmehäller väsentliga felaktigheter. 

E n revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 

revisionsbevis om belopp och arman information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vi lka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsenthga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 

dessa beror p å oegentligheter eller på fel. V i d denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncemredovisningen 
för att ge en rättvisande bi ld i syfte att utforma gransknings åtgärder 

som är ändamålsenliga med hänsyn t i l l omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. E n revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, l iksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

V i anser att de revisionsbevis v i har inlrämtat är tilhäckliga och 
ändamålsenliga som gnmd för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 

moderbolagets och koncemens finansiella ställning per den 31 
december 2013 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt åisredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncemiedovisningens övriga delar. 

V i tillstyrker däi fdr att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen for moderbolaget och for koncernen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra f ö r f a t t n i n g a r 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncemredovisningen 

har vi även utfört en revision av förslaget t i l l dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 

verkställande duektörens förvaltning för Sivers I M A Holding A B 

(publ) för år 2013. 

Styrelsens och verkställande direldörens ansvar 

Det är styrelsen soin har ansvaret för förslaget t i l l dispositioner 

betr äffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 

aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget t i l l 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 

förvaltningen på grundval av vår revision. V i har utfört revisionen 

enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag t i l l 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 

om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag for vårt uttalande om ansvarsfrihet har v i utöver vår 

revision av årsredovisningen och koncemredovisningen granskat 

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 

bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 

ersättningsskyldig mot bolaget. V i har även granskat om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 

handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen. 

V i anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

V i tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockhohn den 23 april 2014 

Parameter Revision A B 

/ ^ ^ ^ 
Marie Nordlander 

Auktoriserad revisor 



Protokoll fört vid årsstämma i 
Sivers IMA Holding AB (publ), org.nr 556383-9348, 

den 21 maj 2014 från kl. 17.00 till 18.30 i bolagets lokaler på Torshamnsgatan 9 i 
Kjsta 

Närvarande aktieägare: 

Närvarande aktieägare framgår av bilaga 1. 

1. Öppnande av stämman 

Stämman öppnades av styrelseordförande Björn Norrbom. 

2. Val av ordförande 

Valdes advokat Torbjörn Hnltsberg till stämmans ordförande. 

Uppdrogs åt jtir.knnd. Tove Jerrenialm att föra dagens protokoll. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Beslutades att bilaga 1 skulle gälla som röstlängd vid stämman. 

4. Val av en eller två justeringsmän 

Utsågs Björn Magnusson att jämte ordföranden justera protokollet. 

5. Godkännande av dagordning 

Godkändes dagordning, bilaga 2. 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Antecknades att kallelse till stämman skett den 23 april 2014 genom annons i 

Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att information om att kallelse 

skett annonserats i Svenska Dagbladet. 

Antecknades att flera aktieägare hade haft svårt att hitta information på hemsidan. 

Konstaterades stämman vara behörigen sammankallad. 

7. Anförande av VD 

Istället för V D Olle Westblom, som fått förhinder, lämnade styrelseordföranden Björn 

Norrbom en redogörelse för bolagets utveckling under 2013. 

Flera aktieägare framförde vikten av att V D och styrelseledamöterna närvarar vid 

årsstämma, 

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

Framlades årsredovisning 2013 imtehållande balansrälcning och resuhaträkning samt 

revisionsberättelse, bilaga 3, 
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Flera aktieägare ftamförde följande synpunktei^ 

en föifeelc^lng över de aktieägare sominnelrarrr i instfömproeent av akllernalb^^ 

Ordel^^Bokföringsåret (relevant år^^^börändras t i l l ^^Verksanrhetsåret (relevant år)^ ,̂ 

S i d o r n a b ö r v a r a p a g i n e r a d e t Ö r a t t n n d e r l ä t t a h ä n v i s n i n g a r . D e t b ö r t i n n a s e n n o t d ä r 

omsättningen redovisasiförhållande till olika marknadssegment. 

Styrelsen framförde att synpnnkten om redovisning av olika marlcnadssegment är känslig 

av konkurrensskäl, men att övriga synpnnkter bör knnnabeaklas ittför kommande är. 

Fn aktieägare tramförde kritiken att ban begärt att ta bolagsordningen bemskiekad till sig, 

men att bolaget inte börsammat begäran. 

9. Beslt^tom 

a. fastställande av resttltaträltttingoebbalanst ältning 

Fastställdesiårsredovisnittgen intagen balansräkning samt restdtaträlcning. 

b. disposition av bolagets t esnltatenligt den fastställda balanst ältningen 

Beslutades i enligbet med styrelsetts förslag, presenterat i årsredovisningen, att i ny 

rälcning balansera till förfogande stående medlen, oeb att inte lämna någon vinstutdelning 

förräkenska^såret2013. 

e. Ansvat sfriltet åt sty relseledamöterna oeb verkställande direktören 

Beviljades styrelsen oeb verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. 

Anteekttades att de aktieägare som även är styrelsemedlemmar inte deltogidetta beslut. 

to. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen oeb revisor 

Beslutades att arvode om 150 000 laonor ska utgå tillBjörn Norrbom som ordförande oeb 

100 000 kronor ska utgå till envar avOag Sigurd, . lobnFäl l s t römoebl^onny Wester. 

övriga styrelseledamöter ska inte erhålla någon ersättning. Sammanlagda 

styrelseersättningen uppgår därttted till 450 000 ktonor. 

Besltitades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räktting. 

IL Val av styrelse oeh styrelseordförande 

Beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter oeh ingen suppleant. Beslutades att 

välja om Olle Westblom,Brik Fallström, Björn Norrbom, Oag Sigurd, föhn Fallström oeh 

l^onnyWestertill ledamöter. 

Beslutades alt väljaBjörn Norrbom till styrelseordförande(omval). 

Besltitades att välja Farameter l^evision A B till bolagets revisor, med auktoriserade 

revisorn Marie Nordlander som htivudansvarig revisor. 
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12. Beslut om emlssmnsbemyndigande till styrelsen 

Framlades st^^reiseus förslag titlemissionsbemyudigaudei^ 

intagna förslaget. 

Beslntades att bemyndiga styrelsen att Intill nästa årsstämma 

a) att med företrädesrätt besluta om nyemission av aktiers liksom 

b) att utan företrädesrätt besinta om nyemission av aktier. 

Antaletnya alctier en l ig t a )oebb) i ^ rdoeknppgå t i l l bögs t3000 000 nyaaktier. 

emissionerna skall knnna förenas med viliicor att aktier skall betalas med apportegendom, 

genom icvittning eller övrigt med villkor e n l i g t l 3 k a p . 5 ^ l s t . 6 p . Å 8 U . F m i s s i o n a v 

aktierna skall sice på marknadsmässiga villkor. 

Motivet till avvikeisen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra etuissioner för 

kapitalanskatfning till bolaget. 

Antecknades att beslntet biträddes av mer än två tredjedelar av både avgivna röster oeb vid 

stämman företrädda aktier. 

Sv.Aictiespararesi^ikstÖrbnndoebOarli^lemanröstade mot förslaget. 

13. Beslut att förlänga teekningstidenförteelcmngsoptmuer Serie 20112014 

Framlade styreisens förslagtilibesltitotnattförlängateekningstiden för teekttingsoptioner 

Serie 2 0 i i - 2 0 l 4 i e n l i g b e t m e d f ö r s l a ^ e t i B i l a g a 4 A o e b B . 

Beslutades att förlänga teekningstiden för teckningsoptioner Serie20i i -20i4 så att sista 

dag för teckning av alctier enligt teckningsoptionerna skall vara den 30 december 201^, 

o c b i ö v r i g t i e n l i g i t e t m e d f ö r s i a g e t i B i l a g a 4 A o c b B . 

Antecicnades att beslutet biträddes av mer än nio tiondelar av både avgivna röster ocb vid 

stämman företrädda aktier. 

14. Beslttt om personaloptionsprogram metlnnderliggande teckningsoptioner 

Framlade styrelsens förslag till personaloptionsprogram med underliggande 

teckningsoptioner. 

Flera aktieägare motsatte sig förslaget vad avser tecknittgsknrsenom81crottor,ettersom 

beloppet ligger under gällande aktiekurs. Synpunkten ft^amfördes också, att utestående 

incitamentsprogram börredovisasiårsredovisningen. 

Beslutades att bifalla styrelsens förslag tillpersonaloptionsprogi^am med underliggande 

teckttingsoptionerienligbetmedförslagetiBilaga5^A4^. 

Antecknades att besltttet biträddes av mer än nio tiondelar av både avgivna röster ocb vid 

stämman företrädda aktier 
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Aniial ärende som ankommer stämman enligt aktiebolagslagen 

Inga andra ärende fanns antecknade. 

15. Stämmans avslutande 

Avslutades stiinnnan. 
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