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Förtydligande avseende innebörd av partnerskap med Sagemcom  

Swemet AB (”Swemet” eller ”Bolaget”) är sedan 2012 agent och återförsäljare av Sagemcom Energy 

& Telecom SAS (”Sagemcom”):s smarta elmätarprogram i Sverige. Bolaget har även rätt att sälja 

Sagemcoms mätarsystem i Europa till enskilda kunder. Partnerskapet struktureras enligt att när kunder 

kräver garantier för större orders genomförande förmedlar Swemet kunden till Sagemcom och intar 

rollen som agent varvid intäkten genereras genom en form av anvisningsprovision. I normalfallet, vid 

hanterbara ordervolymer, är Swemet direkt en återförsäljare men i linje med EU-lagstiftning finns 

ingen exklusivitet inom ramen för partnerskapet. 

Med Swemets kompentens inom smarta elmätare hanterar Bolaget alla lokala frågor rörande till 

exempel systeminstallation av Sagemcoms hårdvara. Swemet har etablerat en serverplattform där 

kundens mätare i praktiken kan skötas via Bolagets system fullt ut. 

Sagemcom har under året haft goda framgångar i Europa, vilket återspeglas i bland annat en order om 

300 000 mätare från en kund i Luxemburg där Swemet dock inte varit involverad i en agentroll. Likväl 

ses det som en validering för att den uppdaterade G3-PLC-teknologin fungerar och således ses det som 

ett riktmärke för marknadens potential och omfattning.   

Swemet bedömer att Bolagets befintliga svenska kunder har behovet att under den kommande fem- till 

sjuårsperioden köpa nya mätare till sina system för minst cirka 60 MSEK, varvid Swemet naturligt är 

väl positionerande för att möta den ökade efterfrågan. Partnerskapet med Sagemcom har historiskt 

genererat intäkter begränsat till cirka 1 MSEK beroende på tidsåtgången kopplat till uppdateringen av 

G3-PLC-teknologin. Swemets ambition är därmed att vinna fler systemorders tillsammans med 

Sagemcom framöver. 

Sagemcom är en fransk högteknologisk koncern som omsätter cirka 10 miljarder SEK och är verksamt 

inom bredband och smarta elmätarlösningar. 
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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.  

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.  

http://www.swemet.se/

