
  
  

Pressmeddelande           2023-03-13 

Congatec väljer IoT-modul från H&D Wireless  

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har erhållit en första 

produktionsorder från Congatec GmbH, den ledande europeiska leverantören av Industridatorer. 

Ordervärdet är cirka 400kSEK. 

Congatec GmbH med huvudkontor i Deggendorf i Tyskland är har högst marknadsandel på den 

snabbt växande marknaden för inbyggda datorer inom industrin (Computer-on-Modules, COMs). 

Congatec har utvärderat H&D Wireless produkter sedan 2017 och efter en lång kvalificeringsprocess 

har man alltså valt H&D Wireless som leverantör för några av de nya projekt som sätts i produktion 

under året och beräknas öka till full volym under 2024. 

  

H&D Wireless produktportfölj består av moduler, IoT enheter och mjukvara i världsklass till kunder 

med fokus på IoT, Industri 4.0 och trådlös multimedia. Marknaden för trådlösa moduler beräknas 

växa till 25 miljarder enheter fram till 2025 enligt ABI Research. Av dessa enheter förväntas 20 

miljarder vara kortdistans-IoT-applikationer, enligt en Ericsson Mobility-rapport 2019, med en årlig 

tillväxttakt på 13 procent. H&D Wireless orderbok för IoT växer betydligt snabbare än marknaden 

och har vuxit med över 300% från 2021 till 2022.  

 

Det totala värdet för H&D Wireless av de projekt som samarbetet med Congatec beräknas leda till 

uppskattas till högre än 20M-40Msek över en period av 5 år enligt ett konservativt estimat i 

försäljning för bolaget. Den nu erhållna initiala ordern på 0,4MSEK beräknas levereras under Q1 2024 

och ge ett positivt kassaflöde under perioden. 

 
För ytterligare information vänligen kontakta: 

Pär Bergsten, 

VD och koncernchef, H&D Wireless  

Växel +46-8-55118460 

Email: investors@hd-wireless.se 
Web: www.hd-wireless.com 

 

Om H&D Wireless: 

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och 
Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 
och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. 
Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar 
bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin 
Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MES systemet Casat i koncernen. Bland 
Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på 
Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: 
Info@aqurat.se Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se 
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