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Maven Wireless signerar förlängning av globalt 
ramavtal med Telenor värt cirka 80 MSEK
Maven Wireless Sweden AB (publ) signerar ett uppdaterat globalt ramavtal med Telenor 
Procurement Company (TPC) avseende utrustning och mjukvara för radiotäckning av alla 
mobila teknologier inklusive 5G. Det uppdaterade ramavtalet förlängs med ytterligare 2 år 
och gäller för leveranser till och med 31 december 2024.

Maven Wireless har under 4 år levererat produkter och tjänster till Telenor Norge baserat på befintligt avtal med 
ett totalt ackumulerat värde om cirka 135 miljoner kronor. Med en motsvarande leveranstakt inklusive 
prisjusteringar är denna förlängning värd cirka 80 miljoner kronor för bara den norska marknaden de kommande 2 
åren.

“Jag är mycket glad över vårt goda samarbete med Telenor där vi under 4 år levererat marknadens 
bästa system för inomhus och tunneltäckning och haft möjligheten att fördjupa våra relationer med 
Telenors team i Oslo, Lillehammer och Singapore. Vi ser fram emot att även börja leverera 
banbrytande 5G lösningar till Telenor och fortsätta med ett nära teknik- och affärssamarbete.” 
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.
För mer information, vänligen gå till: www.mavenwireless.com
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