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Pressmeddelande 2020-04-24 

 
 
 
 
Acconeer och Alps Alpine har ingått ett MoU-avtal om ett gemensamt 
utvecklingsavtal avseende nästa generations sensorteknik 
Acconeer AB och Alps Alpine Co., Ltd. (“Alps Alpine”) har idag, 24 April 2020, ingått ett icke-bindande 
Memorandum of Understanding (“MoU”) om ett gemensamt utvecklingsavtal för att utveckla nästa 
generations patenterade pulsad koherent sensor, med sikte på ett brett utbud av applikationer i bil-, 
industri- och konsumentbranscherna inklusive mobiltelefoni. Enligt MoU-avtalet ska Alps Alpine bidra 
med upp till 70 miljoner SEK för utveckling av produkten samt erhålla exklusivitet för den nya produkten 
i bilbranschen. Produkten planeras vara klar för produktion under 2023. 
 
En rättsligt bindande och slutgiltig överenskommelse förväntas att ingås under 2020. Om ett sådant avtal 
ingås förväntas betalningar att inledas under 2021 och avslutas 2023. Alps Alpine är en världsledande 
tillverkare av elektronikkomponenter, moduler och system till bilar. Ytterligare information om Alps Alpine 
finns längst ner i detta pressmeddelande. 
 
Lars Lindell, vd Acconeer, kommenterar: ”Vi har samarbetat med Alps Alpine i flera år och gemensamt 
vunnit flera design wins inom områdena närvarodetektering samt beröringsfri öppning av dörr och 
bagagelucka till bilar. Nu har vi beslutat oss för att ta nästa steg i samarbetet och kombinera Alps Alpines 
kompetens och köpkraft inom system för bilar med Acconeers teknik inom pulsad koherent radar.” 
 
 

För ytterligare information kontakta: 

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com   

 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 24 april 2020 10.00. 

 

Om Alps Alpine 
Alps Alpine, en världsledande tillverkare av elektronikkomponenter och infotainmentsystem för bilar, har lanserat ett 
antal produkter som räknas som ”First 1” och ”Number 1” sedan grundandet 1948. Alps Alpine Group har för närvarande 
110 kontor i 26 länder och regioner, och tillhandahåller ca 40 000 olika produkter och lösningar till omkring 2 000 bolag 
globalt. Bolagets erbjudande innefattar produkter som reglage, sensorer, kommunikationsmoduler, touch-paneler, 
ställdon och induktiva komponenter; elektroniska växlar, fjärrstyrda nyckellösa öppningssystem och andra enheter för 
bilbranschen; konsumentelektronik såsom navigeringssystem för bilar och audio-visuella system; samt system och 
tjänster såsom digitala nycklar baserade på smartphone-appar och blockchainteknik, och fjärrmonitorering. 
 
I januari 2019 sammanfogade Alps Electric Co., Ltd. och Alpine Electronics, Inc. sina verksamheter för att påbörja en ny era 
som Alps Alpine Co., Ltd. Med sikte på en bredd av marknader inklusive en bilmarknad som för närvarande genomgår 
stora förändringar, mobil- och konsumentelektronikmarknaderna, via energi-, hälso- och industrisegmenten, kombinerar 
Alps Alpine spetsteknik etablerad under många år inom tre områden – människa-maskin-interface, SENSORING™ och 
connectivity – jämte systemdesign och mjukvarukapacitet för att utveckla värde som tillhandahåller bekvämlighet och 

berikar människors liv i hela världen. För mer information: https://www.alpsalpine.com/e/. 
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Om Acconeer AB 
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers 
mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och 
kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov 
av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög 
noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en 
rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, 
Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett 
halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är 
listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan 
kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: 
www.acconeer.com  
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