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Maven Wireless Sweden AB signs a frame
agreement valued at SEK 120m with a French
system integrator
Maven Wireless has signed a three-year frame agreement worth approximately SEK 120m
with a new customer in France. The agreement can be extended for up to additional 2 years.
The customer is one of the leading French system integrators with forty years operational experience in deploying
TV/radio, mobile and fiber optic networks in mainland France and overseas territories. The frame agreement
covers Maven digital DAS systems for providing 2G up to 5G mobile coverage for all mobile operators in France.
“This is yet another frame agreement secured in Europe covering our groundbreaking digital DAS
solution for indoor- and tunnel coverage. Our customer and users in France will benefit from our
high capacity DAS solutions which is also the most sustainable DAS product in the market. This is
also an important milestone for our continued expansion on the European market.” said Fredrik
Ekström, CEO of 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 info@fnca.se eller 08-528 003 99.
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 2021-10-01 09:49 CEST.
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