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Maven Wireless expanderar vidare i Mellanöstern 
och erhåller ytterligare order om 6 MSEK
Maven Wireless Sweden AB (publ) har mottagit order via lokal partner för ett public safety 
DAS system till ett värde av 543 kEUR (cirka 6,1 MSEK*).

Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för blåljusradio som stödjer både gamla TETRA 
standarden över 380 MHz bandet samt den nya generationens lösning med Public Safety LTE över 700 MHz 
bandet i samma remote enhet. Public Safety LTE är den senaste generations blåljusradio som stödjer video och 
dataöverföring.

“Jag är glad över fortsatt förtroende från vår lokala partner i UAE som redan under 2022 implementerat flera 
projekt med Maven Wireless unika kombinationslösning. Vi får nu fortsatt förtroende att leverera samma lösning 
till ytterligare större projekt. Denna försäljning och partnerskap stöttar vår vidare expansion i regionen. Vidare är 
det också spännande att vi nu ser flera länder i Europa som blir redo att implementera samma typ av lösning. I 
Sverige till exempel planeras samma typ av Public Safety LTE byggas ut som kallas Rakel G2 i parallell med 
nuvarande Rakel som också utnyttjar 380 MHz bandet”, säger Fredrik Ekström, VD och koncernchef

*Estimat baserat på gällande växelkurs

För mer information, kontakta:

Fredrik Ekström, CEO
+46-8-760 43 00
www.mavenwireless.com

Om Maven Wireless

Maven Wireless erbjuder banbrytande lösningar för trådlös inomhustäckning.
Bolaget erbjuder end-to-end digitala lösningar med enastående prestanda. Produkterna säkerställer trådlös 
täckning för såväl kritiska tjänster som konsumenttjänster och används i tunnlar, tåg, tunnelbanor, arenor, 
byggnader och mer. Vi brinner för att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv bättre, enklare och 
säkrare genom att leverera 100% trådlös täckning. 

Maven Wireless är noterat på Nasdaq First North Growth Market och aktien handlas med kortnamn 
MAVEN. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.
För mer information, vänligen gå till: www.mavenwireless.com
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