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Radarteknologibolaget Acconeer fick besök av Hans Majestät Konungen 

och IVA 
 

Som en del i IVAs (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) Kungliga Teknikresa till Lund och Malmö den 

29 – 30 november 2017 fick Acconeer besök av Hans Majestät Konungen. Bolaget fick möjlighet att 

presentera sin unika radarteknologi och berätta om arbetet med att skapa en ny svensk exportsuccé.  
 

Under onsdagen den 29 november var det inte Acconeers förestående notering vid Nasdaq First North 

eller bolagets unika radarteknologi som stod i rampljuset. Huvudperson var Hans Majestät Konungen som 

tillsammans med bland andra IVAs Leif Johansson och landshövding Anneli Hulthén besökte Bolagets 

huvudkontor i Ideon Science park. 

 

Under besöket, som varade i en och halvtimme, fick Hans Majestät Konungen och besökarna ta del av såväl 

produktpresentation som en beskrivning av bolagets resa från grundforskning till kommande 

börsintroduktion av bolagets COO och medgrundare Mikael Egard.  
 

 

”Vi är mycket hedrade att Acconeer fick möjligheten att presentera oss och vår radarteknologi för Hans 

Majestät Konungen och delegationen från IVA. Med en nära förestående listning av Acconeer på Nasdaq 

First North går bolaget en mycket händelserik framtid till mötes och detta blev en passande startpunkt för 

den processen”, säger Lars Lindell, vd på Acconeer. 

 
 

För mer information, kontakta:  

Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.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. 


