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Acconeer signerar distributionsavtal med Mouser Electronics och får en 
första order 
Acconeer har signerat ett distributionsavtal med Mouser Electronics, och Acconeer’s radarprodukter 
kommer snart finnas tillgängliga i Mousers webbutik. Samtidigt lägger Mouser Electronics en order om 
35 000 USD för ett initialt lager. Ordern avser Acconeers radarsensor A1 och relaterade moduler, 
utvärderingskit (EVK) och linser. Mouser är en av världens största distributörer av elektronikkomponenter 
med global utbredning. 
 
- Med detta avtal på plats ökar vi vår synlighet och tillgänglighet för kunder runt om i världen. Som en av 
de största spelarna i industrin är Mouser ett viktigt tillskott till vårt globala distributörsnätverk, säger Lars 
Lindell, vd, Acconeer. 
 
- Vi är glada att kunna erbjuda våra kunder Acconeers radarprodukter i världsklass. Acconeers 
radarsensorer, kit och linser passar väl in i vår existerande produktkatalog och kundbas, och vi ser fram 
emot ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete, säger Jeff Newell, Senior Vice President of Products, 
Mouser Electronics.  
 
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 25 mars 2021, 09.00. 

 

Om Mouser Electronics 
Mouser Electronics, ett Berkshire Hathaway-bolag, är en globalt auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska 
komponenter specialiserade på snabb lansering av nya produkter från tillverkare. Med inriktning mot 
elektronikkonstruktörer och köpare är distributörens globala webbsida mouser.com tillgänglig på ett flertal språk och 
valutor och innehåller mer än fem miljoner produkter från över 1 100 tillverkare. Mouser erbjuder support från 27 kontor 
i världen för att tillhandahålla bästa möjliga kundsupport och service på lokalt språk och i lokal valuta och tidszon. 
Distributören levererar till mer än 630.000 kunder i 223 länder/områden från sitt 93.000 kvadratmeter stora, state-of-
the-art distributionscenter i Dallas, Texas. För mer information, besök https://www.mouser.com. 
 
 
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 
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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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