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Maven Wireless erhåller order på 10 MSEK från en 
systemintegratör i Singapore
Maven Wireless har erhållit en order värd cirka 10 MSEK från systemintegratören Mozark 
Pte Lte i Singapore. Ordern kommer att levereras och faktureras första halvan av 2022.

Beställningen omfattar ett Maven Stratus High Power DAS -system för att tillhandahålla radiokommunikation för 
både räddningstjänst men också mobiltelefonitäckning för Marina Bay Sands i Singapore. Systemet innehåller den 
senaste 5G teknologin med MIMO funtion för att maximera kapacitet på 3,5 GHz bandet.

”Länder i Asien ligger i framkant med 5G utbyggnationen för inomhustäckning och denna order är 
ytterligare en kvittens på att vi möter marknadens nya krav på 5G teknik för inomhustäckning som 
stödjer alla operatörer. Det är extra roligt att leverera ett kombinerat system som väver samman 
äldre mobila teknologier och avancerad 5G samt räddningstjänstens frekvenser för att kunna 
maximera upplevelsen och tryggheten för gäster och besökare i den ikoniska byggnaden Marina 
Bay Sands i Singapore, säger Fredrik Ekström, VD för Maven Wireless.

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 och kan nås på   eller 08-528 003 99.info@fnca.se
För mer information, vänligen gå till: www.mavenwireless.com

Denna information är sådan information som Maven Wireless Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2021-12-07 11:57 CET.
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