
Viktig information
Vänligen observera att detta dokument endast utgör ett kort utdrag ur prospektet och att varje beslut att investera i Sivers IMA Holding AB 
(publ) (“Sivers IMA” eller “Bolaget”) ska baseras på prospektet i sin helhet. Styrelsen för Bolaget har upprättat ett prospekt med
anledning av förestående företrädesemission. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna
i 2 kap 25–26 §§ lagen (1991:980) om finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt på Sivers IMAs hemsida, www.siversima.com, och på 
Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se, samt kan beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bank. Prospektet innehåller bl a en presentation av 
Sivers IMA, företrädesemissionen och de risker som är förenade med en investering i Bolaget och deltagande i erbjudandet. Informationsbro-
schyren är inte avsedd att ersätta prospektet som grund för beslut att teckna aktier i Bolaget och utgör ingen rekommendation att teckna aktier 
i Bolaget. Investerare som vill eller överväger att investera i Sivers IMA uppmanas att läsa prospektet.

Välkommen på investerarträff

Bolagets VD, Anders Storm, kommer till Erik Penser Bank för att presentera bolaget och berätta mer om den aktuella företrädesemissionen. 
Anmälan: Anmälan skall ske till Erik Penser Bank via e-post till seminarium@penser.se. Observera att antalet platser är begränsade.
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Apelbergsgatan 27, Stockholm
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VD har ordet
När jag för lite över två år sedan började på Sivers IMA kunde jag konstatera att millimetervåg 
och FWMC-radar är teknologier som är nödvändiga för att kunna anta utmaningar som finns i 
samhället. Bolaget hade då sedan lång tid forskat och utvecklat kunskaper inom dessa kärnområden 
som är och kommer bli väldigt viktiga delar inom dagens och framtidens kommunikation- och 
sensorsamhälle. Datatrafiken fortsätter att växa explosivt över hela världen, enorma datacenter 
växer fram, molntjänster, fiber-TV för Ultra HD, Virtual reality (VR). Sensorer förväntas finnas överallt 
i näten för Internet of Things och vi kommer se självkörnade bilar som behöver både sensorer och 
datanät av yppersta klass. Därför byggs det nu både fibernät och 4,5G mobilnät och det planeras 
och utvecklas redan nästa generations mobila nät s k 5G-nät. 

Sivers IMA börjande för lite över två år sedan vidareutveckla Bolagets djupa grundkunskaper och 
kärnteknik inom millimetervåg för att skapa ett bolag som skulle kunna erbjuda denna teknik i stora 
volymer och stödja den utveckling som nu står för dörren. Vi har därför tagit fram en ny generations 

Företrädesemissionen i sammandrag
På årsstämman den 30 maj 2017 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av 
aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökas med högst 11 635 415,50 
SEK genom utgivande av högst 23 270 831 Nya Aktier. Avstämningsdag för rätt till deltagande i Nyemissionen är den 8 juni 2017. 
Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Tre (3) teckningsrätter 
berättigar till teckning av en (1) Ny aktie. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas 
aktieägare och andra investerare som tecknar aktier utan företrädesrätt i enlighet med vad som anges i avsnittet ”Villkor och 
anvisningar” i prospektet. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. 
Teckningstiden löper under perioden 14 – 29 juni 2017, eller den senare dag som bestäms av styrelsen samt i övrigt i enlighet 
med vad som framgår av avsnittet ”Villkor och avisningar” i prospektet.  

millimetervågsprodukter som kan produceras i höga volymer. Produkterna är i prototypstadiet, men vi har fått bra återkoppling från 
marknaden, exempelvis blev en produkt utnämnd till ”Månadens mest värdefulla produkt” i Microwave Journal i januari 2017 och 
tack vare Sivers IMAs WiGig produkt har Sivers IMA blivit partner till det framstående amerikanska halvledarföretag Integrated Device 
Technology, Inc (IDT). 

Vi står nu inför investeringar som kommer att göra produkterna klara för volymproduktion, vilket en del av nyemissionen syftar 
till. Vidare har vi också granskat den övergripande strategin och sett att flera andra bolag, däribland Macom och IDT, valt att satsa 
på både halvledarbaserade optiska laserprodukter för fastanät och på millimetervåg för trådlösa nät. Det var därför ett naturligt 
nästa steg i Sivers IMAs utveckling att förvärva CST Global, vilket skapar en global halvledarkoncern med produkter i världsklass. 
Den nya koncernen kommer utveckla och tillverka chip, komponenter, moduler och subsystem baserat på egenutvecklad avancerad 
grundteknologi inom mikrovåg, millimetervåg och halvledarbaserade optiska produkter. Både Sivers IMA och CST Global är var för 
sig betydande aktörer på marknaden och internationellt erkända inom sin respektive områden, och tillsammans kommer vi att bli en 
starkare aktör. Tittar vi t ex på proforma-nettoomsättningen för den sammanslagna koncernen för 2016, så ökar den med 267 procent 
jämfört med Sivers IMAs nettoomsättning för 2016. Dessutom visar båda bolagen på en omsättningstillväxt för första kvartalet 2017 
på över 45 procent. 

Förvärvet av CST Global är baserat på både den övergripande strategin ovan men också på att CST Global i sig själv står inför en 
spännande tillväxtfas. Även CST Global behöver kortsiktigt kapital för att säkra sin tillväxt, vilket är ytterligare en del av det som 
nyemissionen syftar till. Med en nyemission som redan är garanterad till 85 procent och en mycket spännande framtid, så är jag 
hoppfull om att vi skall kunna börja realisera vår vision om att bli en starkt växande global halvledarkoncern med produkter i världsklass. 

Jag hoppas att ni delar min optimism och jag välkomnar alla befintliga och ny aktieägare ombord på resan!

Anders Storm
Sivers IMA Holding AB
Verkställande direktör
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Bakgrund och motiv
Sivers IMA har under många år utvecklat nyckelteknologier som gör det möjligt att samla in, tolka och skicka information på ett sätt som 
tidigare inte varit möjligt, till en kostnad som blir allt lägre. Denna teknologi möjliggör att trådlöst skicka information snabbare för att 
på detta sätt öka kapaciteten i mobilnäten med hjälp av millimetervågskommunikation samt samla information med radarsensorer och 
göra den tolkningsbar. Bolagets grundteknologi har en central funktion i lösningen att hantera såväl ständigt ökade datamängder i våra 
mobilnät som behovet av sensorer i framtidens nät för Internet of Things. Med introduktionen av nya millimetervågsprodukter som 
genomförs har Sivers IMA utvecklats från att vara en komponentleverantör till att också kunna leverera chip, moduler och subsystem.

Den 12 april 2017 meddelade Sivers IMA att Bolaget ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i CST Global. CST Global är ett 
privatägt företag som designar, tillverkar och levererar halvledarlasrar och andra halvledarbaserade optiska produkter. Det största 
tillämpningsområdet är optisk kommunikation. Kunderna finns inom telekommunikation, fibernät, industri, försvar och hälsa.

Förvärvet av CST Global ligger väl i linje med Sivers IMA långsiktiga strategi att bredda produktutbudet inom utvalda nischmarknader 
och stärka sin position som global halvledarkoncern. CST Global är känt för sina tekniska högpresterande lösningar och företaget har 
egen wafer-tillverkning av III-V-baserade optiska produkter. Tillverkningen sker vid produktionsanläggningen i Glasgow, Skottland. 
CST Global har till exempel produkter som är mycket viktiga för passiva optiska nät (PON), vilka används till “Fiber-to-the-home” och 
“Fiber-to-the-office”. Marknaden för bredband växer kraftigt och de tekniker som nu utvecklas för att möta denna efterfrågan är WiGig, 
5G och fiber. Med förvärvet av CST Global kan Sivers IMA nu leverera lösningar där alla dessa teknologier ingår.  Sivers IMA avser att 
fortsätta expandera CST Globals produktportfölj och kundbas. Förutom intressanta XPON/GPON produkter inriktade på bredband, har 
CST Global under senaste året utvecklat datakommunikationsprodukter som ligger i framkant för datacentermarknaden och den s.k. 
metro haul marknaden, vilka bygger på 100 Gbps optiska laserprodukter.

Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande 
tolvmånadersperioden. Det är med denna bakgrund, i kombination med ett identifierat investeringsbehov för att möta en bedömd 
ökad efterfrågan samt för att stödja målsättningen att uppnå tillväxt under lönsamhet, som styrelsen beslutade att föreslå årsstämman 
den 30 maj 2017 att besluta om nyemissionen. Vid full teckning inbringar nyemissionen en bruttolikvid om 81,4 MSEK före avdrag 
av emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 7 MSEK (varav ca 2,3 MSEK utgörs av ersättning för emissionsgarantier). Av 
nettolikviden avses i första hand ca 35 MSEK användas som rörelsekapital vilket även inkluderar Sivers IMA:s färdigställande av WiGig 
och PtP chip för volymproduktion i kombination med produktutveckling inom framförallt 5G, och i andra hand ca 25 MSEK användas 
till öka CST Globals produktionskapacitet, medan resterande del ska användas för att skapa finansiell beredskap för att möta perioder 
med fluktuationer då inflöde av order kan påverkas av långa beslutsprocesser och ledtider.

Stockholm den 12 juni 2017
Sivers IMA Holding AB (publ)

Styrelsen

Villkor i sammandrag
Teckningskurs
3,50 SEK per ny aktie.

Avstämningsdag
8 juni 2017

Teckningstid
Teckningstiden löper under perioden 14 – 29 juni 2017.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter sker på Aktietorget under perioden 
14 – 27 juni 2017. 

Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier sker på Aktietorget från och 
med den 14 juni 2017 till dess att Bolagsverket har registrerat 
nyemissionen, vilket beräknas ske under vecka 28 2017.

ISIN-koder
Aktier  SE0003917798
Teckningsrätter SE0010022897
BTA  SE0010022905

Erik Penser Bank • Box 7405 • 103 91 Stockholm 
Besöksadress: Apelbergsgatan 27 • Telefon: 08 - 463 80 00
E-post: info@penser.se • Hemsida: www.penser.se
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Sivers IMA i korthet
Sivers IMA i korthet
Sivers IMA har under många år utvecklat en nyckelteknologi 
som gör det möjligt att samla in, tolka och skicka information 
på ett sätt som tidigare inte varit möjlig, till en kostnad som 
blir allt lägre. Denna teknologi möjliggör att trådlöst skicka 
information snabbare för att på detta sätt öka kapaciteten i 
mobila nät med millimetervågskommunikation samt samla 
information med radarsensorer och göra den tolkningsbar. 
Företagets grundteknologi har en central funktion i lösningen 
att hantera såväl ständigt ökade datamängder i våra mobilnät 
som behovet av sensorer i framtidens Internet of Things-nät. 
Med introduktionen av nya millimetervågsprodukter har Sivers 
IMA utvecklats från att vara en komponentleverantör till att 
också kunna leverera moduler och subsystem.

Notera att i detta avsnitt beskrivs i huvudsak endast Sivers IMA 
och dess verkamhet exklusive det förvärvade CST Global. För 
beskrivning av CST Global, som sedan maj 2017 utgör en del av 
Sivers IMA, se  avsnittet ”CST Global i korthet”.

Affärside
Sivers IMA säljer, utvecklar och tillverkar komponenter, 
moduler och subsystem baserat på egenutvecklad avancerad 
grundteknologi. Produkterna är baserade på mikro- och 
millimetervågsteknologi och tillverkas i Silicon Germanium. 
Sivers IMA möjliggör en bättre ansluten och säkrare värld 
genom att leverera de bästa lösningarna inom sensorer och 
trådlösa nät.

Vision
Sivers IMAs vision är att bli en ledande mikro- och millimeter-
vågsleverantör med produkter i världsklass inom dagens och 
framtidens kommunikations- och sensorsamhälle. 

Strategi
Sivers IMA är en partner till systemleverantörer och halvledar-
företag, vilka erbjuder de bästa lösningarna baserade på 
grundteknologier inom mikro- och millimetervåg. Genom 
detta hjälper Sivers IMA till med att lösa de mest komplexa 
utmaningar för dess kunder för att de skall kunna erbjuda 
produkter i världsklass.

Affärsmodell
Historiskt sett har Sivers IMA utvecklat produkter på uppdrag 
av kunder. År 2014 påbörjades en transformering mot ett 
renodlat produktbolag med en intressant produktportfölj, 
en framtidssäkrad plan för vidareutveckling samt en tydlig 
uppfattning om var marknaden för företagets framtida 
produkter finns.Sivers IMAs affärsmodell bygger idag på 
att utveckla komponenter, moduler och subsystem som 
byggs in i kundernas slutkundsprodukter. Genom s k design 
wins uppnås en skalbar och lönsam omsättningstillväxt när 
kunderna lanserar produkter och säljer dessa i volym. En av 
orsakerna till detta är att när delarna från Sivers IMA byggts 
in i en kommersiellt framgångsrik slutkundsprodukt förändras 
inte produktdesignen, och därvid kan fördelarna med storskalig 
produktion utnyttjas. Varje lyckad produktlansering av någon 

av företagets kunder kommer, enligt företagets bedömning, 
således medföra ökningar i försäljningsvolymerna för Sivers 
IMAs produkter.

Marknadsöversikt i sammandrag
Radar- och telekommunikationsindustrin är inne i ett 
fundamentalt skifte där många nya produkter tas fram för att 
säkerställa nya behov på marknaden. Radar används i fler och 
fler områden och många nya produkter, såsom laserdioder 
och millimetervågskomponenter, är absolut nödvändiga för att 
stödja den fortsatt explosiva tillväxten av användning av mobil 
datatrafik. Denna typ av produkter och komponenter kommer, 
inom några år, finnas i många hem och i flera miljarder olika 
produkter. Sivers IMA har under låg tid investerat i att utveckla 
teknik och produkter för att möta denna marknad. Samt nu 
senast förvärvat CST global för att få tillgång till laserdiodsteknik 
som används och kommer att fortsätta användas i det 
uppkopplade samhället. Framtidens radarsensorer kommer 
finnas över allt i den infrastruktur för Internet of Things (IoT) 
som byggs upp. Dagens datanät kräver allt högre bandbredd 
och framtidens 5G-nät behöver lägre latens och ännu högre 
bandbredd för att t ex säkerställa att framtidens självkörande 
bilar inte krockar. Telekomoperatörerna står under ständig 
press att förse sina kunder med allt högre kapacitet till lägre 
kostnad. Enligt Ericsson Mobility Report (Nov 2016), så kommer 
mobildatatrafiken fortsätta öka fram till 2022 med 10 ggr 
dagens nivå, medan Huaweis Global Connectivity Index visar 
att år 2025 kommer antalet installerade enheter av IoT att kräva 
över 100 miljarder anslutningar.

CST Global i korthet
CST Global grundades år 2000 i Glasgow som en avknoppning 
från två världsledande institutioner, universiteten i Glasgow 
och i Strathclyde. CST Global är ett privatägt företag som 
designar, tillverkar och levererar halvledarlasrar och 
andra halvledarbaserade optiska produkter. Det största 
tillämpningsområdet är optisk kommunikation. CST Global 
är en aktiv partner i Storbritannien och Europas ”Technology 
Consortium Program” och arbetar med ledande företag 
runt om i världen inom telekommunikation, GPON, industri, 
försvar och hälsovård. Bolaget kan även tillverka produkter 
inom nya expansiva tillämpningsområden, såsom sensorer 
för fordonsautomation och utrustning för mätning av 
miljöfaktorer. CST Global har rötterna i den specialkompetens 
inom optoelektronik som redan under andra världskriget 
började växa fram i den skotska universitetsregionen. 
Bolaget besitter idag en kompetens som omfattar samtliga 
materialkombinationer och tillverkningsprocesser som 
används för kommersiell framställning av halvledarchips för 
optoelektroniska ändamål. Denna samlade kunskap är unik i 
elektronikbranschen, även vid jämförelse med globala företag.
Bolaget uppvisar stabil omsättningsutveckling under flera 
år och står nu inför en större tillväxtfas. Efter genomförda 
investeringar kommer Bolaget kunna leverera produkter 
med högre förädlingsgrad, och förväntas uppvisa förbättrade 
rörelsemarginaler.


