
                         

Pressmeddelande  2023-03-09 

 

H&D Wireless Dalumverken får fler kunder  
 

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde 
Dalumverken fått ett par mindre initiala orders från EuroForm AB samt LIW Innovation för 
utveckling och installation av ett par produktionssystem. Ordervärdet är totalt drygt 100 KSEK. 
 
H&D Wireless Dalumverken AB har erhållit beställning för att leverera automationslösningar till 
Euroforms, www.euroform.se , produktmontering. Utrustningen omfattar förutom 
monteringslösningar även olika lösningar för kvalitetssäkring av processen. 
 
H&D Wireless Dalumverken AB har också fått beställning från LIW Innovation, https://cozsnus.se,  
som är en ny spelare med snabb expansion på konsumentmarknaden för snus. HDW skall montera, 
driftsätta och anpassa produktionsutrustning, för LIW Innovations snustillverkning, med hög grad 
av automation och flexibilitet för unika nischprodukter inom snustillverkning. 
 
HDW bedömer att båda nya kunderna till produktområdet Dalumverken kommer att lägga 
tilläggsorders, vilket redan diskuteras, och beräknas öka totalt till 0,8-1Msek inom 12 månader.  
 
 
För ytterligare information om detta pressmeddelande vänligen kontakta: 

Pär Bergsten, CEO H&D Wireless 

Växel +46-8-55118460 

Email: investors@hd-wireless.se 

Web: www.hd-wireless.com 

 

Om H&D Wireless AB 

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 MVV 
Holding med 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 
 

Om Södra Skogsägarna: 
Södra Skogsägarna grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med knappt 53 000 skogsägare som 
medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med drygt 3 100 medarbetare runt om i världen. 
Omsättningen 2019 var 23,2 miljarder kronor. Södra producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi och 
tar vara på alla delar av trädet. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största 
sågverksrörelser. www.sodra.com 
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