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Första exportordern för Swemet av mätarutrustning t ill Finland om 150TSEK 
 

Swemet AB (publ) (”Bolaget”) har erhållit den första ordern till en finländsk kund. Efter en tids 
anpassning av mätarens funktionalitet till de specifika tekniska krav som kunden ställt har 
Swemet erhållit den första ordern om ca 150TSEK. Kunden har ett totalt behov av mätare till ett 
värde av 10MSEK. 

Bolaget har ett par intressenter till i Finland vilka kan bli aktuella för order under året. 

Jan Axelsson VD Swemet; ”Det är den första nya exportkunden som Bolaget erhållit under 
2020. Det allmänna läget påverkar nya kunders beslut och beslut tenderar till att dra ut på tiden. 
Av den anledningen är det särskilt välkommet med ett avslut nu. 

Våra befintliga kundprojekt rullar på enligt plan”. 

 
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 mark-
nadsmissbruksförordning.  
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2020 kl. 16:00 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 Fondkommission AB, tel: +46 
8 684 05 800, info@aqurat.se, är Bolagets Mentor. 


