Sundbyberg den 4 november 2013

VD-brev Ingate Systems AB (publ)
Ingate hälsar ännu fler aktieägare välkomna
Som vi meddelade i förra VD-brevet, skulle Ingates nyemission stängas i september, men efter det
har Ingate fått ytterligare 55 nya aktieägare. Det är personer som bytt sina aktier i Sweaiv AB mot
aktier i Ingate i en affär som gjorts med dessa bolags huvudägare Karl Erik Ståhl AB (KESAB).
Dessutom har Ingate genomfört en riktad nyemission till en investerare som ville teckna sig för ett
större belopp strax efter att vårens emission stängt (den genomfördes till samma kurs som den
stängda emissionen). En större ägare har även ökat sitt innehav genom utnyttjande av tidigare
option och övertagit en del av KESABs aktieinnehav.
Vi har därmed uppnått större ägarspridning och KESABs ägande har nu minskat till cirka 70%. De
senaste tillkomna aktieägarna bör se sina aktier genom depå- eller VPC-utdrag från bank inom
någon vecka.
Totalt tecknades nya aktier för 3,6 MSEK. Det är avsevärt lägre än emissionens maximala belopp,
men har troligen sin förklaring i att vi gjorde emissionen utan teckningsgarantier och garanter,
något som både skulle varit dyrt och kursförstörande, vilket vi ville och vill undvika. Ingate är
tacksam för denna finansiering, ser framtiden an och vi tror oss kunna utveckla rörelsen och nå
våra höga mål, även om vi inte kan accelerera verksamheten så som var tänkt.
Försäljningen under räkenskapsårets första fyra månader, juli till oktober, var 18% högre än
föregående år. Vi har gjort vissa kostnadsbesparingar, främst inom administration och den
europeiska försäljningsorganisation, för att anpassa oss till emissionens utfall och hoppas därmed
kunna vara kassaflödesneutrala tills vi når försäljningsökningen av de nya produkterna för
WebRTC och Internet+ som vi arbetar med.
Det lägre emissionsutfallet innebär således att vi inte kan accelerera verksamheten i den takt som
var tänkt, men att vi ända försöker fullfölja våra planer mot de stora målen. Styrelsen har också
beslutat skjuta på den planerade listningen av aktien på Alternativa Aktiemarknaden, då vi tror att
listning i nuläget inte skulle attrahera tillränkligt många köpare för att ge en rättvis värdering av
aktien.
Styrelsen kommer att pröva frågan om listning igen, då Ingate visat mer och aktien kan förmodas
attrahera en bredare krets.
Årsstämma
Vi är i år något sena med årsredovisningen bl a på grund av bytet av revisionsbyrå samt barnledig
ekonomipersonal, men avser att kalla till årsstämma under denna månad, vilken ska hållas i
december. Håll utkik på vår webbplats www.ingate.com för kallelse och bestämt datum!
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Information via e-post
Vi vill gärna hålla kontakt med våra aktieägare via e-post.
Enligt vårt register har du: aktier och
din e-postadress är email:
Hör av dig till ekonomi@ingate.com om din e-postadress saknas eller ändrats!
Verksamheten
Nedan bifogar vi Ingates månatliga nyhetsbrev till kunder, partners och andra intresserade.
Som framgår var det stort intresse för Ingates SIP Trunking Seminarium vid ITEXPO i Las Vegas,
se http://www.ingate.com/itexpo_las_vegas_2013..php. Ingate deltog även i själva huvudmässan
vid ITEXPO, och var talare och presentatörer vid inte mindre än tre olika sessioner och paneler,
http://www.ingate.com/itexpo_las_vegas_2013_2.php.
För er som får detta utskick via vanlig post anges här några länkar ur nyhetsbrevet som visar
Ingates aktiviteter. Bl a presenterar vi nu de kommande nya produkter som Ingate utvecklar för
WebRTC och Internet+.
https://www2.ingate.com/inprogress/q-turn
https://www2.ingate.com/inprogress/companion
Dessa sidor är upplagda på det som ska bli Ingates nya webbplats. Där avser vi också att lägga ut
förbättrad aktieägarinformation.
I slutet av november ställer Ingate ut samt talar på WebRTC-konferensen i Silicon Valley,
http://www.webrtcworld.com. Om man laddar sidan några gånger, bör Ingates banners för de
kommande WebRTC-relaterade produkterna dyka upp. Dessa banners leder till presentationer av
de kommande nya produkter som Ingate utvecklar för WebRTC och Internet+.
För Ingate Systems AB (publ)

Karl Erik Ståhl, VD
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Ingate on the Move, October 2013 issue
Cisco’s Release of Free H.264 Video Codec Drives WebRTC
Compatibility With Telephony and UC Solutions
WebRTC is high-quality video communication directly between Web browsers and is being
pushed by Google and standardized by IETF (the Internet standardization organization) and
W3C. Yesterday WebRTC took a big step toward integration with existing telephony services
and enterprise PBX and Unified Communication (UC) solutions, when Cisco released free
H.264 video codecs. This was previously a concern since Google’s free VP8 did not support
existing video solutions.
Read more about WebRTC and Ingate’s developments in that field in the articles Ingate
Talks WebRTC and Ingate Systems Embraces WebRTC Capabilities with WebRTC & SIP ESBC PBX Companion, Q-TURN Technology. Ingate’s focus is to make WebRTC available with
high quality (Ingate’s Q-TURN) for everyone, especially enterprises, and to bring all the
features of WebRTC to enterprise PBX and UC solutions (Ingate’s WebRTC & SIP PBX
Companion).

Visit Ingate at WebRTC Conference & Expo
Meet the team at WebRTC Conference & Expo,
November 19-21, 2013 in Santa Clara, CA. Learn how
Ingate's E-SBC solutions enable quality WebRTC for
enterprises and service providers. Contact
info@ingate.com to schedule a meeting.
Read about Ingate's new technology and products in
progress: Q-Turn Technology and WebRTC & SIP PBX
Companion and watch Ingate's CEO Karl Stahl talk about
these groundbreaking developments in an interview with
TMCnet. Click here for the video.

SIP Trunking, WebRTC, UC Education at
ITEXPO Las Vegas
Hundreds of attendees gathered at the Ingate SIP
Trunking-UC Seminars @ITEXPO West in Las Vegas. Free
sessions such as “Enabling WebRTC in the Enterprise,”
“SIP Trunking with Lync” by Microsoft and “Making FoIP
Work with RFC 6913” offered a deep dive into new
technologies and solutions.
Thank you to our speakers: WebRTC Strategies, ANPI,
Broadvox, Microsoft, Faxcore, Grandstream, NACR,
ShoreTel, Telecom Reseller and Phone.com.
Click here to see the presentations from the seminars.
Click here to see Ingate's participation in the main
ITEXPO conference and also Ingate's Web RTC and
Internet+ activities.
Attend the next SIP Trunking-UC Seminars at ITEXPO
East in Miami Beach in January.

Try Ingate SIP Trunking Free for a Month
Try Ingate’s award-winning SIP Trunking module free for
30 days for your Ingate SIParator at
www.ingate.com/tryingate. SIP trunking with Ingate ESBCs is easy and quick to deploy and will allow you an
IP-PBX and Unified Communication solution not only to
communicate within the enterprise but also beyond the
enterprise network.
The offer is valid until December 31st, 2013.
Contact sales@ingate.com for more information.

Ingate Knowledge Base
Ingate Knowledge Base, a vast resource of information
about SIP - including security, VoIP, SIP Trunking and
more. It is an easy-to-digest summary of the basics on
these important topics.
We're always looking for new topics! E-mail
hillary@ingate.com with suggestions. To view past issues
click here.

Ingate’s mission is to enable the best access for telephony, global real-time
and unified person-to-person communication for everyone.

info@ingate.com I www.ingate.com

Follow Ingate on Twitter, Facebook, LinkedIn and Google+
Also, visit the SIP Trunking Community on TMCnet
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