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H&D Wireless uppdaterar om MoU   
  
Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB informerar om läget i 
diskussionen baserat på det pressmeddelande rörande ett erhållet MoU (Memorandum of 
Understanding) som meddelats marknaden den 21 december 2021. Förhandlingarna har 
pågått under första kvartalet som meddelats tidigare och uppskattas i dagsläget att 
avslutas under andra kvartalet 2022, dvs något senare än vad som meddelats. 
 
Syftet var att starta förhandling om ett större samarbetsavtal rörande bolagets produkter 
och tjänster under första kvartalet 2022 och även att slutföra och signera avtalet under det 
första kvartalet. På grund av komplexiteten i affären, inklusive tekniska utvärderingar och en 
anpassad demo, så har även denna förhandling fördröjts på grund av den utdragna 
pandemin samt oplanerade krigsutbrottet i Ukraina och bolaget beräknar nu i stället att 
avtalet kan utformas och undertecknas under det andra kvartalet 2022. Den tekniska 
utvärderingen har gjorts med demonstrationer och har utfallit positivt med bra gensvar.  
 
Ett MoU är icke bindande och bolaget kan inte ge mer information om innehållet eftersom 
det nu skall förhandlas med målet om ett bindande avtal under Q2 2022. I övrigt hänvisas till 
tidigare PM. 
Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande 07:59 CET den 29 april 2022. 

 
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         eller för investerare investor.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 MES systemet Casat i koncernen. Bland 
Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta, Swegon och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 
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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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