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Bäste aktieägare 

 

Mycket uppmuntrande försäljningsökning för Ingate  

I förra VD-brevet meddelade vi att Ingate gjort vissa kostnadsbesparingar – främst 

personalneddragningar - för att anpassa oss till emissionens utfall och att vi därmed hoppades 

kunna vara kassaflödesneutrala tills vi når försäljningsökningen av de nya produkterna för 

WebRTC och Internet+ som vi arbetar med. 

Nu kan vi till allas vår glädje redovisa en mycket kraftig försäljningsökning. Förra årets 

koncernförlust efter 6 månader (d v s 2012-12-31) var 5,5 MSEK att jämföras med en vinst om 1,3 

MSEK för samma period detta bokslutsår. Det senaste kvartalet (januari till mars i år) har 

koncernförsäljningen rakat i höjden till 9,6 MSEK – en ökning med 84% jämfört med föregående 

år – resulterande i en kvartalsvinst om hela 4 MSEK. Det är mer i vinst på ett kvartal än vad vi 

fick in vid förra årets nyemission! 

Dessa positiva siffror hänför sig helt till de befintliga produkterna (huvudsakligen E-SBC:er för 

SIP trunking), då de nya produkterna planeras bidra väsentligt till resultatet först efter årsskiftet. 

Nu när Ingate-koncernen är mer än kassaflödesneutral, kan vi satsa ytterligare på att öka 

försäljningen och accelerera utvecklingen av de nya WebRTC-relaterade produkterna, som har 

ännu större potential. 

Några aktieägare har efterfrågat den planerade listningen av aktien på Alternativa 

Aktiemarknaden, vilken vi i förra VD-brevet meddelade att vi skjutit på eftersom emissionen inte 

blivit fylld och att en listning i det läget inte skulle attrahera tillräckligt många köpare för att ge en 

rättvis värdering av aktien. Med den nuvarande positiva utvecklingen, bedömer styrelsen att en 

listning på Alternativa Aktiemarknaden, med en bra värdering av aktien, skulle kunna bli aktuell 

vid årets slut och kommer då att göra en ny prövning.  

Vi ska tills dess förbättra den ekonomiska informationen till våra aktieägare via hemsidan. Vår 

kraft har hittills fokuserats på resultatförbättring och tyvärr inte räckt till investerarinformationen.   

 

Årsstämman 

Årsstämman avhölls den 30 december utan överraskningar. Årsredovisningen skickas till de som 

begär det. (Koncernsiffrorna i denna årsredovisning är något svårtolkade eftersom 

sammanslagningen av Ingate och Intertex under året medfört att två månader av resultatet från 

dotterbolaget i USA där huvuddelen av försäljningen ligger, inte är med – Not 1). 

Koncernresultatet om minus 11,5 miljoner kronor, ser ut att under innevarande bokslutsår kunna 

bytas till en avsevärd vinst.  

 

Information via e-post 

Som vi sagt tidigare, vill vi gärna hålla kontakt med våra aktieägare via e-post.  

Enligt vårt register har du: 24652460 aktier och 

din e-postadress är email:   

Hör av dig till ekonomi@ingate.com om din e-postadress saknas eller ändrats! 

 

Verksamheten och vår utveckling 
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Som vi berättat går försäljningen av befintliga produkter, E-SBC:er, alldeles utmärkt. 

Utvecklingen av de nya WebRTC-relaterade produkterna fortskrider och med den bättre ekonomin 

söker vi nu fler utvecklare/programmerare för att accelerera utvecklingen och bygga företaget för 

ytterligare försäljningsökningar.  

Du kan läsa om de nya produkterna vi utvecklar under https://www2.ingate.com/inprogress/intro1 

samt även testa och provköra det vi gör (bl a videokonferenssamtal) på http://webrtc.ingate.com.  

I slutet av januari hade Ingate sitt 3-dagars ”SIP Trunking, UC and WebRTC Seminars” på 

världens största IP-telefonimässa ITEXPO i Miami USA, se 

http://www.ingate.com/itexpo_miami_2014.php för mer information. Nu förbereder vi oss för 

WebRTC-konferensen i Atlanta 17-19 juni, där Ingate ställer ut, är talare och sponsor, se 

http://www.webrtcworld.com/conference/east.  

 

För Ingate Systems AB (publ) 

 

Karl Erik Ståhl, VD 
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