Pressmeddelande, Linköping 2019-05-20

Swemet AB (publ) (”Swemet” eller ”Bolaget”) erhåller ny order från Sala
Heby Energi Elnät AB (”Sala”) om 1,3 MSEK avseende leveranser av
smarta elmätare i år.
Efter flera överklaganden till Förvaltningsrätten angående de upphandlingar som gjorts under
två år kan nu Sala gå vidare. Sala beställer av Swemet mätare till ett värde av 1,3 MSEK.
Beställning går via SINFRA. Därmed kommer Sala att ha beställt mätare för ca 2MSEK under
2019.
Sala har även deklarerat en leveransplan för flera år som omfattar årliga leveranser upp till 3
MSEK fram till 2024. Sammanlagda ordervärdet för planen överstiger 12MSEK.
”Det känns bra att vi kan gå vidare. Det som har varit mest besvärande är att Förvaltningsrätten
har så lång handläggningstid även när det gäller samma ärende.
Marknaden har börjat agera. Swemet förväntas kunna tillkännage flera ordrar den närmsta
tiden. Det är både utvärderingar av teknik och uppföljningsordrar från uttalade leveransplaner.
Swemet går in i ny fas med tillväxt med mätarförsäljning.”, Jan Axelsson VD i Swemet.

SINFRA är en organisation ägd av medlemsföretagen som består av merparten av Sveriges
energibolag. 200 medlemmar varav 100 energibolag är medlemmar. SINFRA uppskattar sin
årliga försäljning för produktområdet till 300-350MSEK de närmaste fem åren. SINFRA tecknar
ramavtal med leverantörer inom flera produktområden för energibolagens behov. Ramavtalen är
en ytterligare möjlighet för medlemsbolagen att utnyttja och handla mätutrustning via SINFRA.
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Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 699 40 00
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Viktig information
Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2019 kl.
10:00 CET.

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och
Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i
första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens
inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med
externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag
dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett
fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett
modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.
www.swemet.se.
Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

