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Pressmeddelande 2018-09-21 

 
 

Acconeer tecknar distributionsavtal med japanska MIKRO SUMMIT 
 

Radarteknikföretaget Acconeer AB har tecknat ett distributionsavtal med MIKRO SUMMIT K.K, som är en 
ledande distributör på den japanska marknaden. Inledningsvis avser avtalet sensorn A1 och 
utvärderingskitet XC112/XR112 och täcker den japanska marknaden. 
 
 
- Vi är mycket nöjda att kunna meddela att vi har skrivit avtal med MIKRO SUMMIT K.K. Detta avtal gör det 
möjligt för oss att leverera stora produktvolymer till den japanska marknaden där vi ser en betydande 
potential framöver och är ytterligare ett viktigt steg i vår utrullningsstrategi. MSK kommer att vara en viktig 
partner för oss, säger Lars Lindell, VD för Acconeer. 
 
- MIKRO SUMMIT K.K har följt Acconeer under en längre tid och vi har sett ett starkt intresse för Acconeers 
unika radarsensor från våra kunder. Acconeer erbjuder en helt ny teknologi med disruptiv potential till den 
mycket stora japanska marknaden för konsumentelektronik. Vi ser fram emot att hjälpa Acconeer nå ut till 
ledande aktörer inom elektronikbranschen i Japan, säger Sadakiyo Chiina, President of MICRO SUMMIT 
K.K. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Lars Lindell, VD Acconeer, Telefon +46 10218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 
Sadakiyo Chiina, President of MICRO SUMMIT K.K, Phone +81 3 3258 5531, Mail: chiina@microsummit.co.jp 

 
 
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 21 
September 2018 klockan 13.00. 
 
 
 
Om MICRO SUMMIT K.K 
Micro Summit K.K. är en ledande distributör av mikroelektronikkomponenter, elektronikmoduler och elektromekaniska komponenter i Japan. 
De täcker produktområden såsom MFP, LCD-tv, handterminaler, sändtagare, POS terminaler, bilstereos mm. Kundbasen består av ledande 
aktörer som Canon Inc., Fuji Xerox Co., Fujitsu Ltd., ICOM Inc., Ricoh Co., Ltd., Konica Minolta, Inc., Seiko Epson Corp. m fl. Micro Summit 
stödjer japanska kunder genom att tillhandahålla de bästa produkterna inom utvalda områden från ledande utländska tillverkare. 

 

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). 
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