Pressmeddelande, Linköping 2020-03-11

Leverans av analysinstrument till ett större danskt nätbolag till ett ordervärde av
0,25MSEK
Flera större danska energibolag har investerat i Swemets analysinstrument MFA500 och
utbildning på plats i hur man får insamlingssystem med elnätskommunikation att fungera.
Ett av bolagen har köpt instrument och utbildning för 250TSEK.
Samma energibolag har även visat intresse för mätare som Swemet tillhandahåller till de
svenska energibolagen.
Swemet förväntar sig en fortsättning med ett testsystem.

Jan Axelsson VD Swemet; ”Vi har märkt att de utländska aktörerna beställer instrument i större
antal än det som tidigare gällt med enstaka instrument för påseende. De danska bolagen har
visat stort intresse för Swemets erfarenheter och systemleveranser i Sverige. En av dem har
bjudits in sig för att titta på våra referensanläggningar”.

För mer information,
Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se
Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: anders@sagadin.com

Viktig information
Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2020 kl. 11:30 CET.

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och
Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i
första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens
inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med
externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag
dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett
fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett
modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.
www.swemet.se.
Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Aqurat Fondkommision AB, tel: +46
8 684 05 800, info@aqurat.se, är Bolagets Mentor.

