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Acconeer signerar distributionsavtal med japanska NEXTY med fokus på 
bilindustrin 
Radarteknikbolaget Acconeer AB har signerat ett distributionsavtal med japanska NEXTY Electronics. NEXTY 
är ett centralt bolag i Toyota Tsusho-gruppens affärsområde elektronik och en ledande japansk distributör 
med en särskilt stark position i bilbranschen.  
 
- Vi har länge sagt att vår unika radar kommer att vara perfekt för flera användningsfall i bilbranschen. Med 
detta avtal med NEXTY Electronics, som vi är glada att annonsera, har vi nu en perfekt partner för att nå de 
viktigaste spelarna i den japanska bilindustrin, säger Lars Lindell, vd, Acconeer. 
 
- Vi är väldigt glada över samarbetet med Acconeer och vi förväntar oss stort intresse för deras potentiellt 
banbrytande sensor från våra kunder framöver. Det är med stora förhoppningar vi ser fram emot att se 
vad detta samarbete kommer att leda till, säger Atsushi Aoki, vd, NEXTY Electronics. 
 

För ytterligare information kontakta: 

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

Atsushi Aoki, President of NEXTY Electronics, Phone +81 3 5462 9666 Mail: nexty_contact@nexty-ele.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 11 maj 2021 07.30. 

 

Om NEXTY Electronics Corporation 
NEXTY Electronics är ett centralt bolag i Toyota Tsusho Groups affärsområde elektronik och är bäst i klassen inom 
bilbranschen, där man erbjuder teknik för självkörande fordon. Bolaget tillhandahåller också innovativ, uppkopplad 
tekniska lösningar för applikationer till kringutrustning inom industrin, så som jordbruksmaskiner för att lösa tekniska 
utmaningar. För ytterligare information: https://www.nexty-ele.com/english/  
 
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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