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Bästa aktieägare
Information och kallelse till årsstämma
Det går fortsatt bra för Ingate, även om vi detta bokslutsår måste rapportera en mindre
försäljningsminskning och därmed lägre, men ändå god, årsvinst. Nedan finner ni kallelse till
årsstämman torsdagen 30 november 2017 klockan 18:00 i våra lokaler i Sundbyberg.
Det är en intensiv tid för Ingate att finna nya marknader, öka försäljningen samt utveckla både de
nuvarande och de nya produkterna. Vi har anställt två nya kvalificerade personer i USA för
försäljning och support för att kunna expandera, men skulle behöva förstärka marknadsföring och
försäljning på ledningsnivå globalt.
Vi förväntar en försäljningsökning till följd av att det gamla kopparnätet för telefoni nu verkligen
kommer att stängas vid övergång till IP-baserade fibernät. Operatörernas planer varierar mellan ett
par till tio år innan kopparnätet helt har fasats ut. När det gäller de nya WebRTC-baserade
produkterna, har Primo-projektet (volymtjänsten för lågpris mobiltelefoni och
multimediakommunikation), vilket vi satsade stort på som första WebRTC projekt, tyvärr stannat
av (se vidare nedan). WebRTC-standardiseringen (främst driven av Google) och införandet i
Microsofts och Apples produkter drar också ut på tiden.
Gå gärna in på www.ingate.com och prenumerera på det månatliga nyhetsbrevet under NEWS.
Därunder (uppe till höger på hemsidan) finner du också en länk till vårt senaste nyhetsbrev där du
kan läsa vad vi gör och följa många länkar. (Nedanstående nyhetsbrev fogas till detta VD-brev till
de som vi har e-postadress till.) Nyhetsbrev, årsredovisningar mm finns också på vår hemsida
http://www.ingate.com/aktieagarinformation.php
Ekonomisk rapport och utdelning istället för listning
Vårt årsbokslut för verksamhetsåret 1 juli 2016 – 31 juni 2017 kommer att visa en minskning av
koncernförsäljning från 40 till 36 MSEK och av koncernvinsten från 12 till 7,5 MSEK före
avskrivningar. Det avstannade Primo-projektet står för minskningen, då operatören aldrig betalade
då vi fram till december förra året hade levererat för 11 miljoner kronor. Ingate har stämt
operatören på detta belopp (varav 2 miljoner av dessa redan var upptagna i förra årets redovisning,
men inget i årets) och vid positivt utfall detta att kunna öka koncernförsäljningen och vinsten med
9 miljoner kronor (vilket vi nu dock inte tar upp förrän vi verkligen får betalning).
Nordamerika dominerar fortfarande starkt med 87% av vår totala försäljning. Vi ser en fortsatt
nedgång i Skandinavien beroende på utfasningen av den mindre Intertex-produkten IX78 som går
mot sitt slut. Det är således fortsatt de befintliga produkterna, framförallt E-SBC:er för SIPtrunking, som står för resultatet och vi tror att det användningsområdet kommer att utökas innan
de nya WebRTC-relaterade produkterna ger väsentliga bidrag.
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Vi får fortfarande signaler om att i nuläget så är utdelning av vinstmedel en bättre policy än
listning för att kunna ge avkastning, liv åt Ingate-aktien och höja intresset. Eftersom vinsten och
likviditeten i Ingate är mycket god föreslår styrelsen en lika stor aktieutdelning som förra året, 17
öre per aktie. Utdelningen motsvarar 2% avkastning på aktieinnehavet vid den värdering som
användes vid emissionen 2013. Kallelsen finns nedan och på vår hemsida.
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 i vår lista är email:
E-posta ekonomi@ingate.com för att ge oss din aktuella e-postadress!

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 30
november 2017 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 24 november 2017, dels senast
den 27 november 2017 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 24 november 2017.
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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 samt på
hemsida http://www.ingate.com/aktieagarinformation.php från och med den 16 november 2017. Kopia
av handlingarna kommer även att sändas till aktieägare som begär det.

VD-brev Ingate Systems AB (publ)
Sundbyberg den 9 november 2017
Styrelsens förslag till beslut vid årsstämman:
9.b) Förslag till aktieutdelning:
Styrelsen föreslår att lämna aktieutdelning om 0,17 kr/aktie till aktieägarna. Beslutar årsstämman i
enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen 7
december 2017. Avstämningsdag för utdelningen är 4 december.
10. Förslag om arvode åt styrelsen och revisorerna
Styrelsen föreslår att arvode skall utgå med ett inkomstbasbelopp till varje extern ledamot, d v s 61 500
kronor för inkomstår 2017. 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 30 oktober 2017
Styrelsen för Ingate Systems AB
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Ingate on the Move
September 2017 issue

Ingate’s SIParator® SBC RTS-FW Available for AWS (Amazon Web Services),
OpenStack (NFV) and Microsoft Azure Select Projects
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Ingate can provide special software images of the new
6.0.2 release of its SIParator for AWS, OpenStack or
Azure. All unique Ingate features are maintained in these
cloud environments and the applications are both for
enterprises moving their UC infrastructure to the cloud
and especially for service providers’ hosted voice
platforms that, until now, have relied on heavy hardwarebased SBCs for their functionality and security. Contact
sales@ingate.com.
The SIParator® SBC RTS-FW (Real-Time Session
Firewall and Router) provides SBC functionality in
the cloud or with direct access to the cloud
Ingate’s SIParator brings unique value to VoIP and UC
cloud environments by being more than a Back-to-Back
User Agent (B2BUA) SBC for SIP signaling and media.
The SIParator SBC is a real-time session (RTS) firewall
and router for both signaling and media:



Handling both the front-end toward the
customers and the back-end with the service
provider’s SIP trunks (often by a single
SIParator).



Connecting the media directly – even outside the
cloud environment – when media is just being
routed between endpoints and not processed in
the cloud. This quality feature is highly valuable,
especially when supporting video, where
otherwise the bandwidth cost in the cloud
becomes prohibitive.
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Ingate SIParator® Stretching all the Way Into
the PBXs is the Obvious Choice for
Multivendor UC Environments
IP-PBXs from Avaya, Mitel, Cisco, Microsoft Lync/SfB,
NEC, ALE (Alcatel) and other large PBXs are often used in
combination, making Ingate’s SIParator the obvious SBC
choice for SIP trunking. The Ingate SIParator
simultaneously supports multiple different IP-PBXs
without the need for additional (expensive) vendorspecific SBCs and is therefore ideal, both when there is a
single vendor VoIP and UC enterprise environment and
when there is equipment from multiple vendors.
Ingate SIParator® / Firewall SBC RTS-FW just runs
and runs – Unequalled reliability and quality
Reliability, quality and cost is of utmost importance when
the copper (ISDN, PRI) network is being closed. Ingate
SIParator is therefore the SBC choice for all missioncritical telephony solutions when moving from copper to
IP SIP trunk connections.
The Ingate SBCs (the SIParator) have secure firewalling
on all ports, dynamically open for the media in use only,
and also have IDS/IPS, authentication, brute force
prevention for the SIP signaling and more. No extra
firewalls are required (and non-SIP-aware firewalls
cannot do such advanced protection anyway). ITSPs not
using Ingate for their SIP trunking services typically hand
off their SIP trunks outside the customer LAN, requiring
another SBC for the PBX to connect to the SP’s SIP trunk.

New SIParator® Software Release 6.0.2 – Download Now
Release 6.0.2 of the Ingate SIParator®/Firewall is now available and continues Ingate’s
commitment to improving its products’ security and stability.
Upgrading from 5.0.X to release 6.0.X of the Ingate SIParator®/Firewall is major and adds
very useful enhancements, including new functions and features described in the July
newsletter such as:
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Release 6.0.X made Ingate SIParator® ideal for the Largest Cloud Services
Release 6.0.X made Ingate SIParator® ideal for the Largest Cloud Services
Version 6.0.X of Ingate’s SIParator® / Firewall further strengthened the already-powerful
firewall data and SIP security protection capabilities, especially for large cloud SIP and
WebRTC services where TLS and WSS signaling are used and made Ingate’s SIParator ideal
for the largest cloud services.
Strengthened firewall and SIP routing security
A magnitude increase in protection and privacy of SIP and WebRTC signaling, combined with
up to 20,000 media sessions or 10,000 WebRTC – SIP converting media sessions for large
cloud SIP and WebRTC services where TLS and WSS signaling are used, including novel CPU
saturation protection, multi-core SSL initialization offload, brute force SIP authentication
protection active in SIP proxy pass-through mode, enhanced SIP IDS/IPS protection,
installed and customer-extendable rule packs and SIP signaling rate limiting in two levels.
General and full IPv6 support
Full IPv6 support, for SIP and other functions, including VPN and general firewall functions.
SIP signaling passing the SIParator SIP proxy can independently use IPv4 or IPv6 as needed
for all SIP transports: UDP, TCP, TLS, WS and WSS.
ICE and WebRTC support added
WebSockets and WebSockets Secure WS/WSS supported for SIP transport allowing WebRTC
browser-based SIP clients and the typically open ports 80 for HTTP and 443 for HTTPS to be
used and a general high-capacity media proxy supporting transcoding of WebRTC-type of
media (DTLS-SRTP) to SIP-type of media (RTP/SRTP), using ICE or not, and RTCP-MUX
termination supported.
For more information of the 6.0.2 release, please view the release notes.
Details of the major enhancements when upgrading from 5.0.X are described in release
notes 6.0.1. Log in and download the latest software here.

Sign Up for Ingate SIParator® Training in November
Through practical exercises, this training will give you a
better knowledge and understanding of the Ingate
SIParator SBC to enable SIP trunking and all SIP-based
UC applications, and how to manage the product
efficiently.
For: Engineers who work with the Ingate SBC, SIParator
products
Date: November 21th – 22nd
Place: Stockholm Office
Training can also be arranged at your location.
For more information or to obtain a quote contact Helena
at helena@ingate.com.
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Ingate in the News
Forerunner Technologies to Resell Ingate Session Border Controllers
WebRTC - Disruptive Technology or Hype? Ingate interview on E-Tech-TV
Benevis Selects Ingate Systems to Enable SIP Trunks for National Dental Provider Kool
Smiles
--- See case study --BSB Communications Selects Ingate Systems to Encrypt SIP Trunks
INTERNET TELEPHONY Magazine, November Issue
Front cover and page 16: From Dial-Up to WebRTC, Two Decades of Innovation
Article on page 22: “WebRTC & SIP Telephony Usage is More Than the IMS Gateway”

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

For more information contact sales@ingate.com.

Try Ingate Free for 30 days
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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. Contact
sales@ingate.com if your application is on a Amazon (AWS),
Microsoft Azure or OpenStack (NFV) cloud.

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

unsubscribe from this list / update subscription preferences

