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Maven Wireless skapar framtida möjlighet för
eventuell listning
Styrelsen för Maven Wireless Sweden AB (”Maven Wireless” eller ”Bolaget”) har fattat
beslut om att se över olika framtida strategiska alternativ inklusive en möjlig listning av
Bolagets aktier. Målsättningen är att ge Maven Wireless bästa möjliga förutsättningar för
att kunna ta nästa steg i sin utveckling.
Maven Wireless, ett svenskt företag som utvecklar banbrytande lösningar för trådlös inomhus- och tunneltäckning,
har haft en stark utveckling det senaste året och ytterligare stärkt sin position på den globala DAS-marknaden.
Bolaget har vunnit flera betydande och prestigefulla avtal med bland annat Telenor och österrikiska ÖBB. Mot
bakgrund av den starka utvecklingen och Bolagets positiva momentum vill styrelsen öppna upp för en möjlig
listning på Nasdaq First North Growth Market.
”Under de senaste åren har vi gjort viktiga investeringar i Maven Wireless för att lägga grunden till att bli
världsledande på den globala DAS- och telekommarknaden för trådlös inomhus- och tunneltäckning. Jag är
otroligt stolt över det vi har åstadkommit hittills när det gäller utvecklingen av våra patenterade produkter som
bidrar till allmän säkerhet samt utrullningen av vår marknadsorganisation i Europa och Asien, säger Fredrik
Ekström, VD på Maven Wireless.
Bolaget erbjuder idag marknadens enda heltäckande DAS-system som är anpassat för alla operatörer och alla
teknologier, inklusive 5G. Produkterna har en attraktiv hållbarhetsprofil, med 67% lägre energi-förbrukning och mer
än 50% lägre CO2e under en livscykel[1] jämfört med andra produkter på marknaden.
”Maven Wireless har uppnått många viktiga milstolpar och tiden är nu mogen att se över olika framtida strategiska
alternativ inklusive en möjlig listning. Vi ser framför oss en fortsatt stark tillväxt som en följd av den globala 5Gutrullningen och de ökade kraven på täckning som detta medför. Beslutet innebär att Bolaget kommer att vara
berett på och svara upp mot en förväntad hög efterfrågan och ha den finansiella styrka som krävs”, säger Anders
Björkman, styrelseordförande för Maven Wireless.

[1] Enligt en livscykelanalys (LCA) för miljöpåverkan under livscykeln om 20 år för bolagets head-end och
radioenheter jämfört med två andra aktörer.
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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.
Bifogade filer
Maven Wireless skapar framtida möjlighet för eventuell listning

MAVEN WIRELESS SWEDEN AB

·

Torshamnsgatan 39

·

164 40 Kista

