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Pressmeddelande 2018-07-31 

 
Acconeer tecknar distributionsavtal med kinesiska BEYD och erhåller en 
köporder på 12 310 USD 
	
Radarteknikföretaget Acconeer AB har tecknat ett distributionsavtal med BEYD i Kina. BEYD, som är 
baserade i Shenzhen, är en ledande distributör specialiserad på radarteknologi. Inledningsvis avser avtalet 
sensorn A1 och utvärderingspaketet XC112 / XR112 och täcker den kinesiska marknaden. 
 
Den initiala ordern på 12 310 USD täcker både utvärderingspaketet XC112 / XR112 och A1-sensorerna och 
kommer att användas för kundutvärderingar och prototyper. 
 
- Vi är mycket glada över att vi kan meddela undertecknandet av avtalet med BEYD. Den kinesiska 
marknaden kommer att vara väldigt betydelsefull för Acconeer framöver så det här är ett viktigt nästa steg 
i vår utrullningsstrategi. Med en omfattande radarkompetens och kundkännedom är BEYD en idealisk 
partner för oss och gör det möjligt för oss att leverera produkter i volym till den kinesiska marknaden, 
säger Lars Lindell, VD för Acconeer. 
 
- Marknaden för radarsensorer i Kina är stor och växande. Efter att ha följt Acconeer under en tid ser vi stor 
potential för Acconeers teknik på den kinesiska marknaden och vi har redan sett ett starkt intresse för 
Acconeers unika produkt från våra kunder. Vi ser fram emot att samarbeta med Acconeer på den kinesiska 
marknaden, säger Simon Huang, vice VD i BEYD. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Lars Lindell, VD Acconeer, Telefon +46 10218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 
Simon Huang, VP BEYD, Telefon + 86 755 2328 2845, Mail: cym@beyd.com.cn 
 
 
Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen 
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2018 
klockan 13.00. 
 
 
 
Om BEYD 
BEYD är en professionell distributör med säte i Shenzhen, Kina. BEYD fokuserar på framväxande sensorteknik, speciellt radar- 
och Lidar-produkter. Med ett professionellt team och en rik på erfarenhet, förbinder BEYD sig att hjälpa våra partner att 
expandera sin marknad i Kina. Förutom att generera intäkter för våra samarbetspartners, genomför BEYD 
marknadsundersökningar och håller partnerna informerade om branschtrender för att säkerställa en långsiktig framgång för 
våra partners verksamhet i Kina. 
 
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 
Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). 

 


