Pressmeddelande, Linköping 2020-03-12

Leverans i Q2 till Växjö Energi för 4,5MSEK och marknadsuppdatering
Som tidigare meddelat erhöll Swemet i november 2019 en order på 4,5 MSEK från Växjö Energi
Elnät AB för leverans under 2020. Ordern avser mätare samt arbete att projektera, bygga och
komplettera med ny infrastruktur för mätdatainsamlingen för VEABs räkning. Det är nu bekräftat
att leverans av denna order kommer att ske under Q2 2020 och då intäktsföras i sin helhet.
Jan Axelsson VD Swemet; ”Vi är glada över att inom kort gå in i leveransfas av den stora order
vi erhöll från Växjö Energi i slutet av 2019. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.”

Mot bakgrund av den marknadsoro som finns kopplat till corona viruset ger Swemet följande
marknadsuppdatering:
Swemet noterar att de fabriker bolaget jobbar med i Kina har återgått i produktion efter en
förlängd nyårsperiod av ledighet i Shenzhen-området. Swemet ser inga hinder för fortsatta
leveranser under året med anledning av den oro som nu finns i marknaden. För bolagets
leverantörer har eventuella produktionsfördröjningar inte påverkat leveranserna till Swemet.
Bolaget kan därmed bekräfta att Swemet beräknas ha levererat mätare till ett värde av ca 9
MSEK för Q1 och Q2 2020 jämfört med 1,2 MSEK året innan för motsvarande period.
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Viktig information
Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2020 kl. 16:15 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.

