
 

   VD-brev Ingate Systems AB (publ)  

Sundbyberg den 8 februari 2016 

 

 

Till:  

Aktieägare i Ingate 
 

 

 

Bästa aktieägare 

 

Bra halvårsresultat för Ingate  

Det går fortsatt bra för Ingate. Första halvan av vårt bokföringsår – juli till och med december –

ökade koncernförsäljning med 15% jämfört med förra året till 18 miljoner kronor och med en 

koncernvinst om nästan 5 miljoner kronor.  

Ökningen har skett i USA medan vår försäljning och säljorganisation i övriga världen har minskat. 

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

I vårt senaste nyhetsbrev som du kan prenumerera på via e-post eller hitta under NEWS på vår 

hemsida www.ingate.com framgår mer av verksamheten.   

 

Årsstämman och intresse för utdelning istället för listning 

Årsstämman avhölls den 17 december utan överraskningar. Årsredovisningen som skickats till 

intresserade aktieägare visade ett koncernresultat efter finansiella poster om 8,3 miljoner kronor 

(11 miljoner kronor innan avskrivning av goodwill), jämfört 4,3 miljoner kronor året innan. 

På årsstämman, där både mindre och större aktieägare deltog, diskuterades både frågan om listning 

och utdelning av vinstmedel. I nuläget tyckte ingen att listning skulle vara bra och de flesta ansåg 

att vinstutdelning inte bara skulle ge avkastning, utan även ge liv åt och höja intresset för aktien. 

Efter årsstämman har vi fått samma signaler från andra större aktieägare och eftersom likviditeten 

i bolaget är mycket god, har styrelsen kallat till extra bolagsstämma och föreslår en vinstutdelning 

om 17 öre per aktie. Utdelningen motsvarar 2% procents avkastning på aktieinnehavet vid den 

värdering som användes vid emissionen 2013. Kallelsen finns nedan och på vår hemsida.  

 

Aktieinnehav och information via e-post 

Ingates aktiebok förs ju av Euroclear (VPC) och vår egen förteckning är inofficiell. I vårt register 

är din e-postadress är email:  och ditt innehav:  aktier  

Hör av dig till ekonomi@ingate.com om dessa uppgifter inte stämmer! 

 

För Ingate Systems AB (publ) 

 

Karl Erik Ståhl, VD 

http://us5.campaign-archive2.com/?u=3df24f59fc64a5f0c2a239c5e&id=d0ed5d4247&e=%5bUNIQID%5d
http://www.ingate.com/
mailto:ekonomi@ingate.com


 

 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 

 

Aktieägarna i Ingate Systems AB (publ) 556718-7819 kallas härmed till extra 
bolagsstämma fredagen 26 februari 2016 kl. 17.00 på bolagets kontor på 
Rissneleden 45, Sundbyberg. 

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare, som dels upptagits som aktieägare 
i den utskrift av aktieboken som Euroclear AB gör avseende förhållandena den 20 
februari 2016, dels senast den 23 februari 2016 kl. 16.00 anmäler sin avsikt att 
delta på bolagsstämman 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 19 februari 2016.  

 

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. Aktieutdelning  
8. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen  
9. Stämman avslutas 
 
 
Styrelsens förslag till beslut vid stämman:  

7. Förslag till aktieutdelning:  

Styrelsen föreslår att lämna aktieutdelning om 0,17 kr/aktie till aktieägarna. Fritt 
eget kapital minskar härigenom från 30 730 309 kr till 26 539 391 kr. Med hänsyn 
till att bolaget har ett positivt resultat även gällande det pågående räkenskapsåret 
- enligt styrelsens förslag till utdelning med motiverat yttrande, samt styrelsens 
redogörelse kommer beslutet om aktieutdelning inte innebära några problem för 
bolagets fortsatta drift. 

 

Refererande handlingar samt senaste årsredovisning finns tillgängliga på 
Bolagets kontor på Rissneleden 45, Sundbyberg och kommer att sändas till 
aktieägare som begär det. 

 

 
Sundbyberg den 3 februari 2016 

 

Styrelsen Ingate Systems AB (publ) 
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