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Pressmeddelande 

Kista, December 23, 2020 

 

Anders Storm utsedd till Årets Presentatör  

 

Anders Storm, vd för Sivers Semiconductors, blev idag utsedd till Årets Presentatör 

av Financial Hearings i kategorin Micro Cap.  

”Micro Cap-presentatörer behöver normalt vara bra berättare, eftersom de vanligtvis möter 

en publik utan några eller små förväntningar till att börja med. Inom detta område är 

Anders Storm och Sivers Semiconductors ett utmärkt exempel på hur du kan värma upp din 

publik och få dem intresserade genom interaktivitet i alla kanaler.” kommenterar Financial 

Hearings.  

Financial Hearings har arrangerat finansiella presentationer för kapitalmarknaden i 28 år. 

Financial Hearings Award delas ut för att stimulera den mycket viktiga 

presentationskonsten, vilken är en av det moderna ledarskapets viktigaste roller. 

”Det är väldigt roligt att Sivers Semiconductors uppmärksammas på detta sätt. 2020 har 

varit ett fantastiskt år då vi fått flera nya institutionella ägare och nära femdubblat antalet 

privatinvesterare i bolaget. Vi har varit aktiva på många plattformar inklusive sociala medier 

och ser fram emot att fortsätta interagera transparent med alla som är intresserade av 

Sivers Semiconductors”, säger Anders Storm.  

 

För mer information vänligen kontakta: 

Anders Storm, VD  

Tel: +46 (0)70 262 6390  

Epost: anders.storm@sivers-semiconductors.com  

Sivers Semiconductors är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.  

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 (0) 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se. 

 

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två 

affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och 

antenner för avancerade 5G system till data-och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar 

halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). 

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, 

Sverige. För mer information: www.sivers-semiconductors.com 
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