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Årsredovisning 

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers I M A Holding A B (publ) får härmed avlämna 

årsredovisning för t iden 2012-01-01 - - 2012-12-31. 

Årsredovisningen omfattar Sidan 

- förvaltningsberättelse 2 - 3 

- bolagets resultaträkning 4 

- bolagets balansräkning 5-6 

- tilläggsupplysningar (noter) 7 - 1 0 
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Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 
Sivers I M A Holding A B (publ) bedriver genom dotterbolaget Sivers I M A A B verksamhet inom 

mikrovågsområdet. Verksamhetens fokus ligger i första hand på Millimervågsprodukter (mm-

Wave Products). 

Sivers I M A är beläget i Kista utanför Stockholm. 

Resultat och ställning i koncernen 

Resultat efter finansiella poster uppgick til l -5 847 tkr ( f å r -858 tkr). 

Soliditeten är 65% ( f å r 67%). 

Flerårsöversikt 2012 2011 2010 2009 

Antal anställda 17 17 15 17 

Nettoomsättning tkr 15 645 17 153 19 844 19 388 

Rörelseresultat efter -5 847 -858 -1 766 -2 906 

finansiella poster 

Balansomslutning tkr 17 025 14 665 11 004 10 046 

Soliditet % 65 67 52 27 

Händelser av väsentlig betydelse i Itoncernen 

Koncernens intäkter uppgick under året till 15.645 K S E K (17.153) med ett resultat om -5.847 K S E K ( f å -858). 
Omsättningen översteg budget och följer en ökad satsning på nästa generation av Sivers IMAs linje för produkter som 
används for radiolänkutrustning inom de så kallade millimetervågsbanden samt förskjutning av vissa prototypordrar från 
större aktörer på marknaden hänförlig till tekniska orsaker hos dessa företag. Såväl ordrar och kunddiskussioner, vilka har 
kommunicerats genom pressmeddelanden under bokföringsåret, visar på ett ökat Intresse for Sivers IMA produkter riktade 
mot radiolänkmarknaden. 

Under januari 2012 erhöll bolaget en order från Ericsson för leverans av Sivers IMAs millimetervågs-converter avsedd för 
kommunikation på E-bandet (71-76/81-86 GHz). I leveransen ingick också kringkomponenter som är en del av Sivers IMA's 
produkter for telekommunikation på millimetervågsområdet. 

Denna prototyporder, som följer pä en order frän Ericsson avseende 60 GHz converters (V-band), är en viktig signal att 
Sivers I M A har produkter som ligger rätt i tiden och kan attrahera mycket kvalificerade kunder. Intresset för den nya 
produktlinjen är mycket stort, och tre av de fyra största potentiella köparna har endera lagt ordrar eller för diskussioner med 
Sivers IMA avseende denna. På grund av den komplexa tekniken som ingår i radiolänkutrustning är 
införsäljningsprocesserna mycket långa och sträcker sig över flera år, men Sivers IMAs styrelse gör bedömningen att den 
fortsatta försäljningen kommer att utvecklas enligt budget eller bättre under den kommande tolvmånadersperioden vilket 
stöds av de prototypordrar som redan lagts hos koncernen. 

Under juni 2012 lade en av Europas största industrikoncerner, EADS, genom ett av sina dotterbolag en order avseende köp 
av Sivers IMAs VCOer, Voltage Controlled Oscillators. Ordern, som löper under fem år, har ett värde om ca 10 MSEK. I 
ramavtalet som tecknats med EADS finns en option för utvidgning av ordern. 

Sida 2 av 10 



Sivers IMA Holding A B (publ) 

556383-9348 

Under hösten 2012 har ytterligare en miljonorder på koncernens senaste generation Signalkällor erhållits trån en 
nordamerikansk kund. Ordervärdet uppgår till 2,6 MSEK. Dessutom kunde det konstateras att ännu en internationell kuiid 
inom segmentet radiolänksleverantörer hade genomfort kundprover med utrustning innehållande Sivers IMAs converter för 
kommunikation. Kunden tillhör en av de 5 största leverantörerna i världen och är därmed den tredje av de fem som har köpt 
och genomfört kundprover med Sivers IMAs produkter. 

Under juni 2012 inbjöds Sivers IMA, som ett av nio företag och institutioner, att delta i ett Europeiskt utvecklingsprojekt 
inom EUs sjunde ramprogram, FP7-ICT-2011-8. Projektet har som mål att konstruera en länkradio/transceiver fÖr E-bandet 
med en transmissionkapacitet på mer än 10 Gbps. Den prototyp som ska utvecklas och testas i befintliga back haul nät 
kommer att innehålla högintegrerade chiplösningar for att minimera komponentantalet. Därmed uppnås även en hög 
konstadseffektivitet. Bland övriga projektmedlemmar finns Alcatel-Lucent och STMicroelectronics. Projektets budget 
uppgår fill cirka 45 MSEK. 

Under november 2012 medverkade Sivers IMA vid starten av det komponentinriktade halvledarprojektet DOTSEVEN. 

I december kunde Sivers IMA meddela att bolaget deltar i tre nya framfidsinriktade forskningsprojekt samt att Sivers IMA i 
anslutning till detta erhåller 7,3 M S E K i forskningsbidrag. Två av dessa projekt, E3 Networks och ovan nämnda 
DOTSEVEN, ligger inom 7:e ramprogrammet direkt under EU-kommissionen och det tredje, On Target, är ett 
Eurostarsprojekt där Vinnova står för den nationella utvärderingen. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

I januari 2013 meddelade bolagets styrelse att denna hade fÖr avsikt att byta marknadsplats fÖr handel i aktierna i Sivers IMA 
Holding A B (publ). Den 4 februari 2013 flyttades handeln i Sivers IMA-aktien fi-ån handelsplatsen N G M Nordic MTF fill 
AktieTorget vilket redan har gett bättre likviditet och synlighet. Aktien handlas under kortnamnet SFVE och med ISIN-kod 
SE003917798. 

I samband med listbytet meddelades att Sivers IMA skulle genomföra en företrädesemission riktad till bolagets befintliga 
aktieägare med villkoren en ny aktie på sju gamla fill kursen 3,25. Emissionen som övertecknades med 21 procent, fillfÖr 
Sivers IMA 5,6 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen var genom teckningsförbindelser från huvudägare och 
styrelseledamöter - som tecknat pro rata - samt garanfiåtaganden, garanterad till 100%. Flera av huvudägarna valde 
emellertid att avstå sin teckningsrätt till dem som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter i syfte att öka antalet aktieägare och 
öka likviditeten i aktien. Denna avsikt hade sedan tidigare meddelats i memorandumet. 

Förslag till disposition av bolagets resultat 

Balanserade medel 8 891 142 

Överkursfond 5 418 239 

Årets resultat 189 311 

Summa 14 498 692 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten 

disponeras så att 

balanseras i ny räkning föres 

Summa 

14 498 692 

14 498 692 

A v koncernens fria egna kapital 4 878 435 kr, föreslås O kr bli överfört t i l l bundna reserver. 
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RESULTATRAKNING 

K r Not 

2012-01-01 

2012-12-31 

2011-01-01 

2011-12-31 

Rörelsens intäkter m m 

Nettoomsättning 

Summa 

Rörelsens kostnader 

Resultat frän finansiella investeringar 

Övriga ränteintäkter 

Summa 

Resultat efter finansiella poster 

Årets skattekostnad 

ÅRETS R E S U L T A T 

560 999 

560 999 

-372 256 

568 

568 

189 311 

O 

O 

•185 808 

240 
240 

-185 568 

189 311 -185 568 
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BALANSRAKNING 2012-12-31 2011-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Not 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 

Fordringar hos koncernföretag 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Övriga kortfristiga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa/Bank 

Summa kassa/bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

2 

3 

15 889 999 

4 656 228 

20 546 227 

20 546 227 

51 480 

O 

51 480 

82 807 

82 807 

134 287 

20 680 514 

9 289 999 

3 921 751 

13 211 750 

13 211 750 

283 950 

25 000 

308 950 

11 567 

11 567 

320 517 

13 532 267 
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BALANSRAKNING 2012-12-31 2011-12-31 

E G E T K A P I T A L O C H S K U L D E R 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital ( 12.111.753 aktier) 

Reservfond 

Fritt eget kapital 

Balanserat resultat 

Överkursfond 

Arets resultat 

Not 

4 

6 055 877 

O 

6 055 877 

8 891 142 

5 418 239 

189311 

4 587 375 

O 

4 587 375 

1 169 346 

7 907 364 

-185 568 

14 498 692 8 891 142 

Summa eget kapital 20 554 569 13 478 517 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Övriga kortfristiga skulder 

Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

O 

125 945 

53 750 

O 

125 945 53 750 

20 680 514 13 532 267 

ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 2 000 000 2 000 000 

Borgensförbindelse till förmån för koncernbolag 
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T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R 

A L L M Ä N N A UPPLYSNINGAR 

Koncemförhällanden 

Sivers I M A Holding A B (publ) är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolaget Sivers I M A A B , 

och dotterdotterbolaget Sivers I M A International L L C . 

Koncerninterna transalaioner 2012 2011 

Andel av bolagets försäljningen som avser koncernföretag 100,0% 0,0% 

Andel av bolagets inköp som avser koncernföretag 0,0% 0,0% 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Bolagets tillgångar och skulder upptages til l anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om 

ej annat framgår. 
• 

Koncernredovisning 

Bolaget upprättar ingen koncermedovisning med stöd av ÅRL 7 kap. 3§ (mindre koncerner). 

Fordringar 

Fordringar upptas til l det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. 

Sida 7 av 10 



Sivers IMA Holding A B (publ) 

556383-9348 

UPPLYSNINGAR T I L L ENSKILDA POSTER 

Not 1 Personal 

Bolaget har inga anställda eller utbetalt några löner och ersättningar. 

Not 2 Andelar i koncernföretag 2012-12-31 2011-12-31 

Företag Organisations nr 

Säte 

Andelar st 

Röster % 

Bokfört värde Bokfört värde 

Dotterbolag 

Sivers liVIA A B 556063-7331 

Kista 

7 120 659 

100% 

9 289 999 9 289 999 

Dotterdotterbolag 

Sivers I M A International L L C 

Ingående anskaffningsvärde 

Ovillkorade aktieägartillskott 

Utgående anskaffningsvärde 

Utgående bokfört värde 

SRW 060259292-4127457 

Delaware, U S A 

100% 

9 289 999 

6 600 000 

15 889 999 

15 889 999 

9 289 999 

O 

9 289 999 

9 289 999 

Not 3 Skulder hos koncernföretag 

Ingående anskaffningsvärde 

Årets lämnade aktieägartillskott 

Årets förändring i lämnade lån 

Utgående anskaffningsvärde 

3 921 752 

-6 600 000 

7 334 477 

4 656 229 

-1 176 796 

O 

5 098 548 

3 921 752 

^ 
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Not 4 Förändring av eget kapital 

Aktiekapital 

Enligt balansräkningen föregående år 

Nyemission 

Enligt balansräkningen vid årets utgång 

2012-12-31 2011-12-31 

4 587 375 

1 468 502 

3 560 330 

1 027 045 

6 055 877 4 587 375 

Summa bundet eget kapital 6 055 877 4 587 375 

Fritt eget kapital 

Enligt balansräkningen föregående år 8 891 142 5 020 581 

Överkursfond 6 048 138 6 162 270 

Emissionskostnader -629 899 -2 106 141 

Årets resultat 189311 -185 568 

Enligt balansräkningen innevarande år 14 498 692 8 891 142 

2010 beslutade Sivers I M A Holding A B att ge ut personaloptioner. Optionerna överläts verderlagsfritt t i l l Sivers 

I M A A B som sedan överlåtit optionerna till personal i Sivers I M A . Programmet omfattar högst 1 200 000 

personaloptioner med 1 600 000 underliggande vederlagsfria teckningsoptioner som ger innehavaren rätt att teckna 

en aktie per option. 890 000 av dessa ger rätt att för varje option teckna en ny aktie till kurs 3,50 kr per aktie. 710 

000 ger rätt att for varje option teckna en ny aktier till kurs 5,25 kr per aktie. 

2011 beslutade Sivers I M A Holding A B om en emission av högst 350 000 teckningsoptioner att tecknas av Sivers 

I M A A B vederlagsfritt. Sivers I M A A B har sedan överlåtit teckningsoptionerna till nyckelpersoner och övrig 

personal enligt särskild fördelningsnyckel. Överlåtelse av teckningsoptionerna har skett till marknadspris där 

marknadspriset har beräknats med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption ger rätt 

att teckna en aktie i Sivers I M A Holding A B till en teckningskurs om 4,34 kr. 
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/Marie Nordlander/ 
Auktonaerod revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

T i l l årsstämman i Sivers I M A Holding A B (publ) 

Org.nr. 556383-9348 

Rapport om årsredovisningen 

Jag liar reviderat årsredovisningen för Sivers IMA Holding A B (publ) 

för år 2012, 

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

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min 
revision. Jag har utfört revisionen enligt Intemational Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen for att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och arman information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskema för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömnmg beaktar revisom de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge 
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsätgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Sivers IMA Holding A B (publ)s finansiella 
ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat 

förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sivers IMA 

Holding AB (publ) för är 2012. 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret for förvaltningen enligt 

aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 

förvaltningen pä grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 

enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag fbr mitt uttalande om styrelsens forslag till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat 

om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min 

revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 

förhållanden i bolaget for att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 

mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören pä annat sätt har handlat i strid med 

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden 

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande dhektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den 8 april 2013 

Marie Nordlander 

Auktoriserad revisor 

Parameter 


