
                       Stockholm/Helsingfors 1 februari 2022 
 
Meltron tecknar överenskommelse – genombrott I Oman  
 
Meltron har nu tecknat ett Memorandum of Understanding med regeringen I Oman om 
leveranser av lampor till flera projekt och att senare etablera en sammansättningsfabrik i 
Oman för framtida leveranser.  
 
Som första steg skall flera ministerier och myndigheter, under de närmaste månaderna, 
lägga definitiva beställningar på flera projekt om totalt minst 20 MSEK. Projekt rör belysning 
för vägar och gator, för allmänna platser och/eller sportarenor och Meltron har redan under 
en längre tid utvecklat och föreslagit ett flertal projekt. Dessa kan levereras under de 
närmaste 6-18 månaderna och kan initialt komma från Finland. I ett andra steg skall Meltron 
sätta upp en sammansättningsfabrik i Oman tillsammans med vår lokala partner Capital 
Construction, CCCP. Regeringen I Oman söker aktivt attrahera och underlätta utländska 
etableringar genom stöd till utbildning av lokal personal, genom program för att sänka de 
initiala arbetskostnaderna, etc. 
 

- Vårt MoU undertecknades i samband ett pågående officiellt besök av Finlands 
handelsminister Ville Skinnari i spetsen för en finsk affärsdelegation och har fått 
mycket uppmärksamhet och uppskattning under besöket, säger Ville Sistonen, senior 
advisor hos Meltron.  

- Meltron har varit aktivt och lokalt representerat i Oman sedan 2018 och presenterat 
många lösningar och utvecklat många projekt tillsammans med lokala myndigheter 
och ministerier. Vi har gjort flera leveranser av demo och pilotinstallationer och 
framgångsrikt visat kvaliteten och resultaten i projekten, säger Göran Lundgren, tf VD 
för Meltron. Vi tror att vår uthållighet uppskattas och vi kommer nu att fokusera på 
att utveckla och fullfölja dessa affärer i närtid. 

 

             
 
Undertecknande av MoU under överinseende av minister Ville Skinnari från Finland och minister Qais bin 
Mohammed Al Yousef från Oman. 



Om Meltron – “More than Just Light” 

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av 
elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. “More than Just Light” betyder 
energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och 
hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom 
infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.  

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.  

För ytterligare information kontakta: 
 
Göran Lundgren, t f VD för Meltron AB, tel: +46 70 467 4040; goran.lundgren@meltron.com 
 
Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, SE-116 38 Stockholm.  
Meltron Oy, Laivakatu 3, FI-00150 Helsinki, Finland 
 
Läs mer på www.meltron.com 
 
Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och regulatoriska krav för handel på NGM Nordic 
SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för 
offentliggörande 2022-02-01 kl 08:30. 
 


