Karl Stahl

Sundbyberg 14 november 2014

VD-brev och kallelse till årsstämma
Hej,
Som nytillträdd VD på Ingate Systems har jag nu nöjet att skriva detta, mitt första VD brev till Er, våra aktieägare.
Hoppas Ni gillar informationen. Jag heter Michael Oljemark och tillträdde som VD den 28 augusti efter att ha suttit i
Ingate System ABs styrelse i över ett år dessförinnan. Jag hoppas att mina närmare trettio års erfarenhet i ledande
positioner på svenska mjukvaru‐ och högteknologiska bolag som framgångsrikt fört ut sina produkter på
världsmarknaden ska komma väl till pass här på Ingate. Vår tidigare VD, huvudägare och grundare, Karl Erik Ståhl, är nu
styrelseordförande och tillika CTO.
I förra VD‐brevet rapporterade vi om försäljningsökningen fram till mars i år och nu kan vi berätta att den fortsatt. Vårt
preliminära bokslut för verksamhetsåret 1 juli 2013 – 31 juni 2014 visar på en koncernförsäljning om hela 33 MSEK – en
ökning med 90 % jämfört med föregående år ‐ och ett koncernresultat på 7.6 MSEK före avskrivningar etc. – att jämföra
med en förlust på 8.3 MSEK för föregående bokslutsår.
Försäljningen under verksamhetsåret var störst på den nordamerikanska marknaden med 23.3 MSEK (12.5 MSEK) följt
av Skandinavien med 4.8 MSEK (2.4 MSEK), EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) med 4.0 MSEK (1.6 MSEK) och
Resten av världen med 0.7 MSEK (0.9 MSEK). Försäljningen utanför Skandinavien står därmed för cirka 85 % av vår
totala försäljning. Det är fortsatt de befintliga produkterna, framförallt E‐SBC:er för SIP trunking, som står för resultatet.
De nya WebRTC‐relaterade produkterna, som vi tror mycket på för framtiden, är fortfarande i sin utvecklingsfas. När vi
visar vad vi kan åstadkomma inom WebRTC‐området röner det stor uppmärksamhet. Som ett exempel kan nämnas
mässan WebRTC Conference & Expo IV i Atlanta, USA, i juni i år där vår Karl Erik Ståhl fick ta emot priset WebRTC
Pioneer Award för sina visionära och unika bidrag inom WebRTC‐området.
Angående den planerade anslutningen av aktien till Alternativa Aktiemarknaden kommer styrelsen att ha förnyad
kontakt med dem under november för att igen utvärdera en anslutning. Eftersom emissionen för ett och ett halvt år
sedan bara fylldes till en mindre del, har vi avvaktat med den planerade listningen på Alternativa för att kursen inte
skulle sjunka. Några aktieägare har hört av sig och efterfrågat en snabb listning, medan flera poängterat att de hellre ser
en stark resultatutveckling innan vi listar aktien. Har du åsikter om detta så hör gärna av dig via email.

Information om kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Ingate Systems AB (publ) kallas härmed till ordinarie årsstämma måndagen 15 december 2014 kl 18 00 i
bolagets lokaler på Rissneleden 45 i Sundbyberg. Fullständig kallelse publiceras i Post‐ och Inrikes Tidningar och på
www.ingate.com.
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Information via e‐post
Vi vill gärna hålla kontakt med våra aktieägare via e‐post. Enligt vårt register har Du 34680 aktier och Din e‐postadress är
karl.stahl@intertex.se
Hör av Dig till ekonomi@ingate.com om Din e‐postadress saknas eller har ändrats!

Läs mer och prova på
Ingate deltog som sagt i WebRTC‐konferensen i Atlanta 17‐19 juni, där vi ställde ut, talade och var sponsor. Karl Erik
Ståhl tog emot priset WebRTC Pioneer Award. Se Kalle demonstrera vår WebRTC & SIP PBX Companion‐produkt här
http://www.webrtcworld.com/videos.aspx?vid=10323
Ingate ställde också ut och talade vid den stora ITEXPO mässan i Las Vegas, 11‐14 augusti. Läs mer om Ingates närvaro
på ITEXPO här https://www.ingate.com/itexpo_las_vegas_2014.php
Passa även på att läsa mer om de nya produkter vi utvecklar på https://www2.ingate.com/inprogress/intro1 samt även
testa och provköra kommande lösningar på http://webrtc.ingate.com.

För Ingate Systems AB (publ)

Michael Oljemark, VD
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