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TREDJE KVARTALET
• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till
213 (0) TSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till -7 241 (-3 409)
TSEK.
• Resultat per aktie var -0,38 (-0,29) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var
-6 706 (-2 881) TSEK.
NIOMÅNADERSPERIODEN
• Nettoomsättningen för nio månader uppgick
till 511 (17) TSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till -23 967 (-12 785)
TSEK.
• Resultat per aktie var -1,26 (-1 ,11) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var
-22 390 (-11 414) TSEK.
• Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 152 655 (24 065) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄN DELSER U N DER
TREDJ E K VARTALET
Under juli
• 31 juli tecknade Acconeer ett distributörsavtal
med kinesiska BEYD och erhöll samtidigt en
försäljningsorder på 12 310 USD.
Under augusti
• Lanserade amerikanska SparkFun produkt
baserad på Acconeers sensor.
• Lanserade OnlineMarina produkt för båtövervakning baserad på Acconeers radarsensor.
• Tecknade Acconeer distributionsavtal med
ryska Scanti.
• En referensapplikation för nivåmätning inom avfallshantering publicerades på Acconeers hemsida.
Under september
• En referensapplikation för nivåmätning i tankar
publicerades på Acconeers hemsida.
• Acconeer tecknade ett distributionsavtal med
japanska MICRO SUMMIT.

VD HAR ORDET
Det tredje kvartalet 2018 har
gått enligt förväntan. Det var
också Acconeers tredje hela
kvartal som börsbolag.
Försäljningen av utvärderingskit genom Digi-Key har
varit fortsatt stark. Digi-Key har sedan lanseringen i
februari sålt mer än 200 utvärderingskit vilket innebär
att det finns ett stort antal kunder som aktivt utvärderar
vår produkt. Försäljningen fortsätter att ligga stadigt på
ett utvärderingskit om dagen och den stora utmaningen just nu är att konvertera detta intresse till kundlanseringar.
Vi har under kvartalet lanserat ytterligare ett utvärderingskit, X112 med flexibla kablar. Detta har efterfrågats av kunder och finns nu tillgängligt på
Digi-Key. Som tidigare annonserats planerar vi att lansera vår första modul, XM112, under det fjärde kvartalet. Den främsta anledningen för Acconeer att tillverka
moduler är för att kunder ska slippa göra integrationen
mellan applikationsprocessor och Acconeers sensor,
vilket vi hoppas ska accelerera tiden från utvärdering
till kundlansering.
Digi-Key, som är en ledande global internetbaserad
distributör av elektronikkomponenter, utgör en viktig
del i Acconeers utrullningsstrategi. Därutöver kommer
vi att knyta till oss mer traditionella återförsäljare, och
vi har under kvartalet annonserat distributörsavtal med
Scanti i Ryssland, BEYD i Kina samt MSK i Japan. Vi
kommer framöver att fortsätta addera nya distributörer
men i en lugnare takt. Fokus i närtid kommer att ligga
på att understödja de distributörer vi nu har i att bli mer
produktiva, det vill säga driva kundlanseringar.
Under tredje kvartalet har Acconeer publicerat två
referensapplikationer; waste management och nivåmätning i tankar. Syftet med referensapplikationerna
är dels att demonstrera vad som är möjligt med vår
produkt och samtidigt ge kunder referensmjukvara så
att de kan testa applikationerna i sin egen miljö.
Vi har även under kvartalet annonserat två kunder
som har lanserat produkter baserat på vår sensor,
Sparkfun i USA samt OnlineMarina i Sverige.
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Acconeer fortsätter att investera mycket i forskning
och utveckling. Just nu ligger mycket av fokus på
moduler, detektorer (som analyserar ett radareko och
ger ett resultat) samt referensapplikationer. Syftet med
denna utveckling är att göra det lättare och snabbare
för kunder att lansera sina produkter. Acconeer investerar samtidigt i patent. Acconeer har nu 6 patentfamiljer med totalt 12 beviljade patent och 12 avvaktande
patentansökningar. Patentportföljen omfattar olika
geografiska regioner, inklusive USA, Europa och Kina.
Jag upplever att intresset för vår produkt är fortsatt
mycket stort och vi får fortfarande återkopplingen att
det vi gör är unikt. Samtidigt som det skapar möjligheter betyder det att vi har en stor uppgift att utbilda
marknaden kring vår teknologi, vår produkt och möjliga applikationsområden.
Acconeers främsta mål är just nu att ta vara på
möjligheterna att växa snabbt, men samtidigt kontrollerat, för att etablera en ledande position inom området
strömsnål radar för mobila enheter. Expansion är högt
prioriterat.
Lund den 25 oktober 2018

Lars Lindell, VD för Acconeer AB (publ)
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT I TREDJE KVARTALET
Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 213
(0) TSEK. Nettoomsättningen relaterar huvudsakligen
till försäljning till återförsäljarna Digi-Key och kinesiska
BEYD. Jämfört med föregående kvartal så är försäljningen på samma nivå.
Rörelsens kostnader för tredje kvartalet ökade med
87% till 10 782 (5 760) TSEK. Ökningen är främst
relaterad till vidareutveckling av mjukvara och algoritmer för att kommersialisera produkten A1 samt fortsatt
uppbyggnad av kundsupport. Avskrivning av patent och
inventarier gjordes för tredje kvartalet med 536 (463)
TSEK.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till
-7 246 (-3 370) TSEK och resultatet efter skatt uppgick
till -7 241 (-3 409) TSEK. Det lägre resultatet jämfört
med föregående år utgörs i huvudsak av fortsatt satsning på produktutvecklingen och fler antal anställda.
Medelantalet anställda under perioden uppgick till 26
(13) varav 2 (-) kvinnor.

INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH
FINANSIELL STÄLLNING
Den 30 september 2018 uppgick de ackumulerade
bokförda investeringarna för balanserade utgifter för
utvecklingsarbete till 45 888 (31 851) TSEK. Summan
avser fortsatt utvecklingsarbete relaterat till produkten
A1. Aktiveringen under tredje kvartalet har varit enligt
samma principer som föregående år.
Motsvarande värde på patentportföljen uppgick till
1 480 (1 414) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar relaterat till
produkten A1.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar har
finansierats med egna medel och uppgick till 1 305
(522) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under
tredje kvartalet uppgick till -6 706 (- 2 881) TSEK. Efter
förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under
perioden -4 541 (-4 130) TSEK.
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar på
balansdagen uppgick till 152 655 (24 065) TSEK. Den
kortfristiga placeringen har bolaget gjort i en räntefond
med låg risk om 60 000 TSEK. Eget kapital uppgick till
199 270 (59 907) TSEK.
Soliditeten var 94 (92) procent.

NIO MÅNADER I SAMMANDRAG
Nettoomsättningen för nio månader uppgick till 511
(17) TSEK. Nettoomsättningen relaterar huvudsakligen
till försäljning till kunder via återförsäljarna Digi-Key
och BEYD.
Rörelseresultatet för nio månader uppgick till
-23 973 (-12 668) TSEK och resultatet efter skatt
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uppgick till -23 967 (-12 785) TSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten för nio
månader uppgick till -22 390 (- 11 414) TSEK. Efter
förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under
perioden -29 376 (-11 351) TSEK.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER NIO MÅNADER
Nyemissionen som genomfördes i december
registrerades på Bolagsverket under januari. Aktiekapitalet ökade med 360 000 SEK till 951 475 SEK.
Antalet aktier som emitterades uppgick till 7 200 000
och totala antalet aktier i bolaget uppgår därefter till
19 029 500.
Bolaget har erhållit ordrar om totalt 187 815 USD
från främst Digi-Key och BEYD.
I mars 2018 tecknade Acconeer ett distributörsavtal
med Uniquest, Sydkoreas största distributör av elektronikkomponenter. Avtalet avser initialt distribution av
produkten A1 på den sydkoreanska marknaden. Uniquest har varit en nära partner till Acconeer under de
senaste åren, både som stor aktieägare och i arbetet
med att nå sydkoreanska kunder.
I början på april annonserades fler produkter för försäljning via Digi-Key, nämligen X112 som kommer att
medföra att kunderna på ett enklare sätt kan bygga in
sensorn i sina produkter för utvärdering samt XM112,
första modulen, som kommer att reducera utvecklingsarbetet och time-to-market för våra onlinekunder.
Under första kvartalet 2018 har Acconeers första
hårdvaruprodukt, radarsensorn A1, genomgått slutliga
granskningar, konstruktionsändringar och tester. Sensorn är nu redo för massproduktion.
Bolaget har skapat ett dotterbolag under maj
månad, Acconeer Incentive AB, för att hantera teckningsoptionsprogram till anställda. Totala investeringen uppgår till 50 TSEK samt ett ovillkorat ägartillskott
på 792 TSEK.
Mot bakgrund av att koncernen är mindre och ej
omfattas av krav på koncernredovisning upprättas
ingen sådan.
I slutet på juni lanserade Acconeer produkten IQ
service som ger kunderna möjligheten att göra relativa
avståndsmätningar som är under 100 mikrometer noggranna. IQ service kommer att publiceras och tillgängliggöras via Acconeers hemsida och utgöra grunden
till utvecklingen av väldigt noggranna precisionsmätningar för industrin samt för kontaktlös mätning av
andningsfrekvens och intensitet.
31 juli tecknade Acconeer ett distributörsavtal med
kinesiska BEYD och erhöll samtidigt en försäljningsorder på 12 310 USD. 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.
Under augusti
• Lanserade amerikanska SparkFun Electronics en
produkt baserad på Acconeers sensor. De har lanserat en break-out board, A111 Pulsed Radar Breakout, där man integrerat Acconeers sensor A111.
Break-out boarden är primärt framtagen för att
interagera med Raspberry Pi. SparkFun Elektronics
är ett amerikanskt företag som säljer elektronikkomponenter, utvecklingsverktyg för mikrokontrollers
och break-out boards till populära kretsar.
• OnlineMarina lanserade den helt trådlösa kontroll-och övervakningsenheten PierEye, för båtövervakning, baserad på Acconeers radarsensor.
OnlineMarina är ett svenskt företag som erbjuder
tjänster för att lyfta såväl service och säkerhet för
hamnpersonal och båtägare.
• Acconeer tecknade distributionsavtal med ryska
Scanti som är en ledande distributör specialiserad
på marknaderna i Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Inledningsvis omfattar avtalet sensorn A1 och
utvärderingskitet XC112/XR112 och täcker Scantis
hela verksamhetsområde. Den logistiska och administrativa partnern för orderhantering och export till
dessa länder är det tyska företaget Sauris GmbH.
• En referensapplikation för nivåmätning inom avfallshantering publicerades på Acconeers hemsida,
i syfte att skapa enklare och snabbare utvecklingsprocesser för kunder.
Under september
• En referensapplikation för nivåmätning i tankar
publicerades på Acconeers hemsida, i syfte att
skapa enklare och snabbare utvecklingsprocesser
för kunder.
• Acconeer tecknade ett distributionsavtal med japanska MICRO SUMMIT, som är en ledande distributör
på den japanska marknaden. Inledningsvis avser
avtalet sensorn A1 och utvärderingskitet XC112/
XR112 och täcker den japanska marknaden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens utgång
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NOT 1 STÄLLDA SÄKERHETER OCH
EVENTUALFÖRPLIKTELSER
(TSEK)

2018-09-30

2017-09-30

Ställda säkerheter

Inga

3 000

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

REDOVISNINGS-OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Mer om bolagets redovisningsprinciper finns på
sidorna 24-26 i årsredovisningen 2017. Redovisningsprinciperna är oförändrade.
Gällande redovisningsprinciper för intäkter så sker
intäktsredovisning när intäkterna kan beräknas på ett

tillförlitligt sätt och när det är sannolikt att de ekonomiska
fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget. I de fall
försäljning sker till distributör där distributören har rätt att
returnera produkter till bolaget, sker intäktsredovisning
när returrätt inte längre föreligger.
Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i denna
delårsrapport avser tusental svenska kronor och miljontal svenska kronor. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror med motsvarande period föregående år.

VÄSENTLIGA RISKER OCH
OSÄKERHETSFAKTORER

KOMMANDE FINANSIELL
INFORMATION

Beskrivning av Acconeers väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns i årsredovisningen för 2017 på
sid 18 samt i noteringsprospektet från 2017 på sid 4-7.
Inga väsentliga förändringar har uppkommit därefter.

Bokslutskommuniké jan-dec 2018.... 18 feb 2019
Årsstämma....................................... 9 april 2019
Delårsrapport jan-mar 2019 .......... 26 april 2019
Delårsrapport jan-jun 2019 ............. 26 juli 2019
Delårsrapport jan-sep 2019 ............ 25 okt 2019

AKTIEN, UTVECKLING

REVISORERNAS GRANSKNING

Första handelsdag på Nasdaq First North var
11 december 2017. De första handelsdagarna var
aktien mycket volatil under en hög omsättning. Sedan
dess har omsättningen sjunkit avsevärt och kursnivån
har haft en trend nedåt till strax under emissionskursen som var satt till 25 kronor.
Antal aktier vid utgången av perioden uppgick till
19 029 500.

Denna delårsrapport har inte granskats
av bolagets revisorer.
Lund 25 oktober 2018,
Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
VÄNLIGEN KONTAKTA:
Lars Lindell, VD Acconeer
Tel: 010 - 218 92 00
Mail: ir@acconeer.com
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RESULTATRÄKNING

TSEK
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2018
JUL-SEP

2017
JUL-SEP

2018
JAN-SEP

2017
JAN-SEP

2017
HELÅR

213

0

511

17

33

3 300

2 389

9 900

8 890

13 026

22

0

37

9

8

3 535

2 389

10 448

8 916

13 067

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

0

-37

-363

-9

-17

Övriga externa kostnader

-4 324

-1 491

-14 222

-10 127

-16 950

Personalkostnader

-5 899

-3 759

-18 236

-10 076

-17 121

-536

-463

-1 577

-1 372

-2 024

Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

-23

-10

-23

0

-28

-10 782

- 5 760

-34 421

-21 584

-36 140

-7 246

-3 370

-23 973

-12 668

-23 073

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

5

0

21

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

-38

-15

-117

-157

Summa resultat från finansiella poster

5

-38

6

-117

-157

Resultat efter finansiella poster

-7 241

-3 409

-23 967

-12 785

-23 230

Resultat efter skatt

-7 241

- 3 409

-23 967

-12 785

-23 230

Resultat per aktie före utspädning, SEK

-0,38

-0,29

-1,26

-1,11

-1,90

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

-0,38

-0,29

-1,26

-1,11

-1,90

19 029 500

11 565 500

19 029 500

11 565 500

12 231 500

Genomsnittligt antal aktier under perioden

ACCONEER DELÅRSRAPPORT Q3 2018

6

BALANSRÄKNING
TSEK

2018-09-30

2017-09-30

2017-12-31

0

0

180 000

45 888

31 851

35 988

TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

1 480

1 414

1 273

47 368

33 265

37 261

6 587

7 236

7 116

54 797

40 501

44 377

2 687

0

869

782

0

3 469

0

869

10

0

1

Övriga fordringar

984

542

1 042

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

422

286

542

1 416

828

1 585

60 000

0

0

92 655

24 065

16 236

Summa omsättningstillgångar

157 540

24 893

18 690

Summa tillgångar

212 337

65 394

243 067

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

842

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Produkter i arbete
Färdigvarulager
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Kassa och bank
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TSEK

2018-09-30

2017-09-30

2017-12-31

951

578

591

0

0

360

32 606

18 570

22 706

33 557

19 148

23 657

Överkursfond

266 717

93 316

266 717

Balanserad vinst eller förlust

-77 038

-39 772

-43 908

Periodens resultat efter skatt

-23 967

-12 785

-23 230

Summa fritt eget kapital

165 712

40 759

199 579

Summa eget kapital

199 270

59 907

223 236

0

3 000

0

792

0

0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (19 029 500 aktier)
Pågående nyemission
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinsitut
Skuld till koncernförtag
Övriga skulder (not 2)

2 134

0

2 134

Summa långfristiga skulder

2 926

3 000

2 134

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Not 2:

0

0

3 000

4 724

783

3 566

0

255

91

966

616

356

4 452

833

10 684

10 142

2 487

17 697

212 337

65 394

243 067

Skuld avseende syntetisk option för VD, för ytterligare information, se årsredovisning 2017 sid 29.
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KASSAFLÖDESANALYS
2018
JUL-SEP

2017
JUL-SEP

2018
JAN-SEP

2017
JAN-SEP

2017
HELÅR

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-6 706

-2881

-22 390

-11 414

-19 220

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter
förändringar i rörelsekapitalet

-4 541

-4 130

-29 376

-11 351

-17 338

Kassaflöde från investeringsverksamheten *)

-3 896

-2 640

-71 205

-9 412

-13 939

0

136

177 000

136

2 821

-8 437

-6 634

76 419

-20 627

-28 456

Likvida medel vid periodens ingång

101 092

30 699

16 236

44 692

44 692

Likvida medel vid periodens utgång

92 655

24 065

92 655

24 065

16 236

TSEK

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

PERIODENS KASSAFLÖDE

Not: I kassaflödesanalysen för 2017 helår, är inte nyemissionen på 180 000 TSEK beaktad
på grund av att emissionslikviden erhölls i början på januari 2018.
*)

Från bolagets nyemission i slutet på 2017 har överskott av likviditet om 60 000 TSEK
tillfälligt placerats i räntefond med låg risk
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NYCKELTAL
2018
JUL-SEP

2017
JUL-SEP

2018
JAN-SEP

2017
JAN-SEP

2017
HELÅR

213

0

511

17

33

Rörelseresultat

-7 246

-3 370

-23 973

-12 668

-23 073

Resultat efter skatt

-7 241

-3 409

-23 967

-12 785

-23 230
-19 220

TSEK OM INGET ANNAT ANGES
Nettoomsättning

Kassaflöde, löpande verksamheten

-6 706

-2 881

-22 390

-11 414

Likvida medel, kortfristiga placeringar

152 655

24 065

152 655

24 065

16 236

Eget kapital

199 270

59 907

199 270

59 907

223 236

Balansomslutning

212 337

65 394

212 337

65 394

243 067

Resultat per aktie före utspädning, SEK*

-0,38

-0,29

-1,26

-1,11

-1,90

Resultat per aktie efter utspädning, SEK*

-0,38

-0,29

-1,26

-1,11

-1,90

Kassaflöde per aktie, SEK*

-0,35

-0,25

-1,18

-0,99

-1,57

Antal aktier

19 029 500

11 565 500

19 029 500

11 565 500

19 029 500

Genomsnittligt antal aktier under perioden

19 029 500

11 565 500

19 029 500

11 565 500

12 231 500

Soliditet, %*
Eget kapital per aktie, SEK*
Medelantal anställda

94

92

94

92

92

10,47

3,15

10,47

3,15

11,73

26

13

26

13

19

*NYCKELTALSDEFINITIONER
Resultat per aktie = Resultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden
Kassaflöde per aktie = Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden dividerat med genomsnittligt
antal aktier under perioden.
Soliditet = Eget kapital på balansdagen dividerat med balansomslutningen på balansdagen.
Eget kapital per aktie = Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier på balansdagen.
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

TSEK

AKTIE
PÅGÅENDE
KAPITAL NYEMISSION

Eget kapital
2017-01-01

231

Fondemission

347

0

FOND FÖR
UTVECKLINGSUTGIFTER

ÖVERKURSFOND

BALANSERAT
RESULTAT

SUMMA
EGET
KAPITAL

9 680

93 527

-30 882

72 556

Teckningoptioner
Fond för
utvecklingsutgifter

-347

0

136

136

8 089

Periodens resultat
Eget kapital
2017-09-30

578

Nyemission
Utnyttjande av teckningsoptioner/
nya aktier

0

17 769

360

13

Fond för
utvecklingsutgifter

93 316

591

360

Nyemission

360

-360

Fond för
utvecklingsutgifter

22 706

2 685
-4 937

266 717

9 900

0

32 606

266 717

0
-8 911

-10 445

-10 445

-67 138

223 236

0

Periodens resultat
951

59 907

2 672

-8 911

Eget kapital
2017-12-31
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-51 756

180 000

Periodens resultat

Eget kapital
2018-09-30

0
-12 785

179 640

4 937

Emissionskostnader

-8 089
-12 785

0
-9 900

0

-23 967

-23 967

-101 005

199 270

11

KORT OM ACCONEER
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
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 med sina unika egenskaper, är den första som kan ingå i batteridrivna bärbara konsumentprodukter.
Intressanta användningsområden är:
• Konsumentprodukter
• Mobiltelefoner, klockor mm (Wearables)
• Internet of things
• Verktyg och industri
• Motion och hälsa
• Automotive

CONSUMER
ELECTRONICS

MOBILE &
WEARABLES

INTERNET OF
THINGS

POWER TOOLS &
INDUSTRIAL

HEALTHCARE &
FITNESS

AUTOMOTIVE

EN STOR OCH VÄ X ANDE MARKNAD
Acconeers radar kommer att lanseras i en befintlig och stor marknad för 3D sensorer, denna marknad förväntas att
fortsätta växa snabbt baserat på ett antal stora industritrender. Idag betjänas marknaden främst av ultraljudssensorer,
infraröda sensorer samt olika typer av kameralösningar. Detta innebär att Acconeer inte behöver skapa en ny
marknad utan kan ersätta existerande lösningar som alla har sina specifika svagheter.
LOVANDE, ATTRAKTIV TILLVÄXT OCH AVKASTNING
Hårdvaran för Acconeers första produkt är färdigutvecklad och finns nu hos ett 40-tal kunder för utvärdering. Nästa
steg är att starta massproduktion och öka försäljningsaktiviteterna. Användningen av Acconeers sensorer i konsumentprodukter med stora volymer kommer att skapa en lönsam affärsverksamhet.
H UVU DKONTOR I LU ND, MED ERFAREN LEDNINGSGRU PP
Acconeer med basen i Lund, har en kompetent och erfaren ledningsgrupp samt styrelse. Företaget leds av VD Lars
Lindell med en bakgrund inom mobiltelefonindustrin, där han haft ledande befattningar inom både försäljning och
affärsutveckling såväl i nystartade som i stora internationella företag. Medgrundarna Mats Ärlelid och Mikael Egard
ansvarar för utvecklingen av den nya radarteknologin och är meduppfinnare till flera patent.
NOTERADE PÅ FIRST NORTH
Acconeers aktier är sedan den 11 december 2017 noterade på First North, Stockholm.
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Acconeer AB (publ)
IDEON Gateway
Scheelevägen 27
223 63 Lund
010 218 92 00
www.acconeer.com

CERTIFIED ADVISER
Redeye Aktiebolag
Box 7141
103 87 Stockholm
08 545 013 30
www.redeye.se

Denna information är sådan som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018, klockan 09:00 (CET).

