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Bästa aktieägare 

 

Information och kallelse till årsstämma 

Det går fortsatt bra för Ingate med ökad försäljning och vinst. Nedan finner ni kallelse till 

årsstämman på kvällen 17 december 2015 klockan 18:00 i våra lokaler i Sundbyberg.     

Det är en intensiv tid för Ingate att driva marknadsföring, försäljning och utveckling av både 

nuvarande och nya produkter. Vi söker fler medarbetare för att kunna expandera och nå våra mål. 

I bifogade nyhetsbrev framgår mer av verksamheten. Gå gärna in på www.ingate.com och 

prenumerera på det månatliga nyhetsbrevet under NEWS. 

 

Ekonomisk rapport och listning 

I förra VD-brevet rapporterade vi att första halvåret detta räkenskapsår, juli till december, visade 

en koncernvinst om närmare 5 miljoner kronor och vi gläds åt att trenden hållit i sig. 

Vårt preliminära bokslut för hela verksamhetsåret 1 juli 2014 – 31 juni 2015 visar på en 

koncernförsäljning om 38 MSEK – en ökning med 17% jämfört med föregående år - och en 

koncernvinst om 11 MSEK före avskrivningar. 

Försäljningen under verksamhetsåret var störst på den nordamerikanska marknaden med 29 

MSEK (23 MSEK), följt av Skandinavien med 4,1 MSEK (5,2 MSEK), EMEA (Europa, 

Mellanöstern och Afrika) med 3,2 MSEK (5,7 MSEK), och resten av världen med 1,5 MSEK (0,4 

MSEK). Nordamerika dominerar fortfarande med 76% av vår totala försäljning. Det är fortsatt de 

befintliga produkterna, framförallt E-SBC:er för SIP-trunking, som står för resultatet även om 

användningsområdet utökats och de nya WebRTC-relaterade produkterna börjar ge bidrag i ett 

tidigt projekt.  

Frågan om listning av Ingate-aktien har hållits levande, men för närvarande, då det inte föreligger 

något kapitalbehov som behöver fyllas med nyemissioner, så följer vi rådet att bygga upp 

företaget och låta den goda vinsten först höja intresset för aktien, innan det kan bli aktuellt med en 

listning.  

Det finns nu också möjlighet till utdelning av vinstmedel för att få avkastning på aktien som ett 

alternativ till listning. Detta har diskuterats med större aktieägare, både tidigare samt tecknare i 

emissionen 2013, men styrelsen föresår ingen utdelning vid kommande årsstämma.  

http://www.ingate.com/


 

 

Information via e-post 

Som vi sagt tidigare, vill vi 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! 

 

För Ingate Systems AB (publ) 

 

Karl Erik Ståhl, VD 

 

 

 

 

 

 

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 

 

Aktieägarna i Ingate Systems AB (publ) 556718-7819 kallas härmed till årsstämma torsdagen 17 
december 2015 kl. 18.00 på bolagets kontor på Rissneleden 45, Sundbyberg. 

Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels upptagits som aktieägare i den utskrift av 
aktieboken som Euroclear AB gör avseende förhållandena den 11 december 2015, dels senast 
den 15 december 2015 kl. 18.00 anmäler sin avsikt att delta på stämman till bolaget. Anmälan 
kan ske per post under adress Ingate Systems AB, Rissneleden 45, 174 44 Sundbyberg, per 
telefon 08–6007750 eller per e-mail till ekonomi@ingate.com.  

I anmälan skall anges namn på aktieägaren och på eventuella ställföreträdare, ombud och 
biträden samt bör anges aktieägarens person- eller organisationsnummer, antal aktier, samt 
telefon dagtid. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera 
aktierna i eget namn hos Euroclear för att få delta på stämman. Sådan registrering måste vara 
verkställd den 11 december 2015.  

mailto:ekonomi@ingate.com


 

 

ÄRENDEN 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Framläggande och godkännande av dagordning  

5. Val av en eller två justeringsmän 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. VDs redogörelse samt frågestund 

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

9. Beslut 

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för koncern respektive 
moderbolag 

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 
koncern respektive moderbolag 

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna  

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 

12. Val av styrelse och revisor 

13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen  

14. Stämman avslutas 

 

Bolagets årsredovisning finns tillgänglig på Bolagets kontor på Rissneleden 45, Sundbyberg från och med 
den 2 december 2015. Kopia av handlingarna kommer även att sändas till aktieägare som begär det. 



 

 

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämman: 

10. Förslag om arvode åt styrelsen och revisorerna 

Styrelsen föreslår att arvode skall utgå med ett inkomstbasbelopp till varje extern ledamot, d v s 58 100 
kronor för inkomstår 2015. Styrelsen föreslår att revisor betalas enligt av Bolaget godkänd räkning. 

11. Förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission 

Det föreslås att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från 
aktieägares företrädesrätt, längst intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av totalt 
högst 24 652 460 aktier, innebärande att bolagets aktiekapital ökas med högst 509 097 kronor. Rätt att 
teckna de nya aktierna ska tillkomma nuvarande aktieägare, anställda och aktieägare i Ingate Systems AB 
eller andra externa investerare som kan antas ha ett långsiktigt intresse i bolaget. Syftet med emissionen 
är att tillföra bolaget ytterligare kapital. Teckningskursen skall fastställas till marknadsvärdet med avdrag 
för den rabatt som krävs för att uppnå intresse för teckning. För nyemissionen skall i övrigt gälla: 

 att vid avvikelse från aktieägares företrädesrätt får teckningskursen inte understiga 
teckningskursen vid den senast genomförda nyemissionen 

 att vid överteckning skall aktierna fördelas enligt styrelsens gottfinnande 

 att likvid för de nyemitterade aktierna kan erläggas kontant, genom kvittning eller tillförande av 
apportegendom 

12. Förslag till val av styrelse och revisor: 

Till styrelse i Bolaget lämnas följande förslag: 

Ordinarie styrelseledamöter: 

 Karl Erik Ståhl (omval) 

 Per Bouveng (omval)  

 Michael Oljemark (omval) 

Till revisor har tidigare utsetts Parameter Revision AB med Ole Deurell som huvudansvarig revisor. 

 

Sundbyberg den 13 november 2015 

Styrelsen för Ingate Systems AB 
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Ingate on the Move, 
 

October 2015 issue 

  

 

 

Thank you for attending Ingate's SIP Trunking, UC and WebRTC Seminars 

at ITEXPO, Anaheim, CA  

 

Ingate's 9th year of this seminar series attracted many carriers, resellers and end-users. 

There was a high interest for SIP trunking case studies of large mixed UC environment using 

Ingate’s SBCs (the SIParator), such as ShoreTel Connect Cloud and Onsite SIP Trunking 

Solutions, Securing SIP Trunks in the Cloud (By Twilio), E-SBCs with Multi-Site SIP Trunking 

(Packet Fusion), Why an E-SBC matters (By Phone.com), Extending UC Throughout a 

Business (By Grandstream) and many more. The continuation of carriers offering SIP 

trunking with ESBCs, to also offering WebRTC benefits and features to the enterprise was 

another highlight. 

 

See presentations from the seminars here. 

 

 

 

 

http://us5.campaign-archive1.com/?u=3df24f59fc64a5f0c2a239c5e&id=9f37329059&e=38726544ca
http://ingate.us5.list-manage.com/track/click?u=3df24f59fc64a5f0c2a239c5e&id=948b65ec51&e=38726544ca


 

 

 

Ingate Webinar: Seven Ways SIP Trunking Will Transform Your Business 

November 10, 2015. Time: 2:00 pm ET/11:00 am PT 

  

 

Find out what SIP trunking can do for your business in this webinar with Ingate Systems and 

TMC. Case studies will illustrate real-world challenges and solutions, giving you the tools you 
need to deploy SIP trunks quickly, easily and economically. A new trend of using Ingate’s E-
SBCs to connect to secure, elastic SIP trunks from the cloud in multiple regions around the 
world will also be presented. 
 
More info can be found here, Register here today. 

 

 

Ingate Upgraded E-SBC Product Line 

 

Ingate's upgraded line of E-SBCs with the addition of a new SIParator/Firewall, higher 

capacities across the board, more features with the new software release and a buy-what-

you-need licensing and upgrade growth path, has proven to be very successful:  

 New SIParator/Firewall S52 E-SBC for midrange enterprises.   

  

http://ingate.us5.list-manage.com/track/click?u=3df24f59fc64a5f0c2a239c5e&id=6e4b26d85d&e=38726544ca
http://ingate.us5.list-manage.com/track/click?u=3df24f59fc64a5f0c2a239c5e&id=1ba79af2d6&e=38726544ca


 

 

 

 Software release 5.0.6 upgrades SIParator/Firewall S21 supports up to 400 sessions 

(up from 50), offering small businesses and enterprises more capacity. 

 SIParator/Firewall S95 now supports up to 4,000 concurrent calls and adds 

redundant hard disks and power supplies. 

 SIParators/Firewalls S97 and S98 now NEBS-compliant and optionally available with 

48V DC power supplies. 

 Ingate Software SIParator/Firewall E-SBC for virtual machines can be licensed for 

up to 2,000 concurrent calls on hypervisors such as VMware and Microsoft’s HyperV. 

With Ingate’s new licensing and pricing structure, all functions and modules are included in 

the Ingate E-SBC base system. 

Learn more about Ingate’s updated product line in our E-SBC brochure. Contact 

sales@ingate.com for more info. 

 

 

Upgrade Your Ingate to the Latest Software Release 5.0.6 

 

5.0.6 introduces the capacity upgrades listed above and adds stability, security and some functional 

improvements. Upgrades are recommended for all users. 

 

Detailed release notes can be found here. 

 

 

Ironton Global Now Interoperable With Ingate 

 

Ironton Global, a leading global provider of reliable, simple and affordable cloud-based 

communication services, has completed full interoperability certification with Ingate 

Systems. Ironton Global’s highly acclaimed HD voice SIP trunks and Cloud Solutions will 

transparently work with the entire line of Ingate SIParator E-SBCs. For more 

information click here.  

 

 

Pulse Supply Adds Ingate to E-SBC Portfolio 

 

Pulse Supply, a global supplier of enabling technologies for next-generation networks, has 

added Ingate E-SBCs to its portfolio of products. Pulse Supply works with carriers, ISPs, 

VARs, government agencies, and enterprise customers. For more info visit 

www.pulsesupply.com or contact sales@ingate.com 

 

http://ingate.us5.list-manage.com/track/click?u=3df24f59fc64a5f0c2a239c5e&id=2fa78d2243&e=38726544ca
mailto:sales@ingate.com
http://ingate.us5.list-manage.com/track/click?u=3df24f59fc64a5f0c2a239c5e&id=e86dbae0b4&e=38726544ca
http://ingate.us5.list-manage2.com/track/click?u=3df24f59fc64a5f0c2a239c5e&id=fe023c1558&e=38726544ca
http://ingate.us5.list-manage.com/track/click?u=3df24f59fc64a5f0c2a239c5e&id=effe12ff9e&e=38726544ca
mailto:sales@ingate.com


 

 

 

Try Ingate Free for 30 days 

 

 

Try out our Ingate SIParator/Firewall E-SBC, including SIP and 

SIP trunking features free for 30 days.  Ingate products enable 

SIP trunking in a matter of minutes. Click here to start your trial 

or click here to get in touch with your local reseller now. 

 

 

 

Ingate in the News: 

 

"Ingate Systems Adds New Interoperability with Ironton Global's Communications Systems" 

TMCnet 

 

“Ingate Q&A: SIParator Line Enhancements & New Licensing Model” 

TMCnet 

 

"How an E-SBC Helps Make VoIP Secure" 

Toolbox.com 

  

“Use an Ingate SIParator and you are ‘Virtually There!’” 

DrVoIP 

  

“Ingate Updates SIParator/Firewall Portfolio” 

Network World 

 

 

Get the scoop on SIP Trunking, UC and WebRTC 

 

 

Visit the SIP Trunking Report community to get the latest 

news and insights on the industry. 

 

  

 

 

We're Looking for Resellers to Grow With Us in Your Region! 

http://ingate.us5.list-manage.com/track/click?u=3df24f59fc64a5f0c2a239c5e&id=c63b1ffc58&e=38726544ca
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Benefits of teaming up with Ingate Systems and becoming a reseller partner:  

 You get reliable market-proven E-SBC products delivered by a reputable supplier 

that's easy to work with 

 Competitive session pricing and positive ROI  

 Access to Ingate pre-sales training, free of charge 

 Direct support for technical recommendations  

 Support for marketing, sales and implementation 

 Ingate trials for FREE  

 Attractive margins 

 An E-SBC interoperable with the leading IP-PBXs and ITSPs; click here to see a list 

of confirmed IP-PBXs and ITSPs 

Want to know more? Click here to send us your request of interest. 

 

Contact sales@ingate.com 
  

 

 

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 

 

Also, visit the SIP Trunking Report on TMCnet 

  unsubscribe from this list / update subscription preferences 
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