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KEBNI HAR ÅTERUPPTAGIT PAUSADE ANTENNLEVERANSER TILL DEN ISRAELISKA KUNDEN
KebNi AB (publ) har genomfört leveransinspektioner under de två sista veckorna av april tillsammans med vår
israeliska kund och antennerna är nu accepterade. Ytterligare cirka 680 kUSD (5,8 MSEK) har därmed fakturerats.
Stockholm, 4 maj 2021 – I enlighet med tidigare pressmeddelanden den 26 februari 2021 ”Bokslutskommuniké” har
antennleveranser till KebNis israeliska kund, som fördröjts på grund av restriktioner till följd av den pågående COVID19 pandemin, nu fullgjorts. Leveransinspektioner genomfördes under de två sista veckorna av april och antennerna
är nu accepterade av kundens representanter. Ytterligare cirka 680 kUSD (5,8 MSEK) har därmed fakturerats enligt
de särskilda betalningsvillkor som avtalats med kunden på grund av COVID-19 pandemin. Leveranser av kvarstående
antenner och kringutrustning i enlighet med gällande avtal planeras nu kunna genomföras under innevarande år.
Torbjörn Saxmo, VD för KebNi kommenterar "Jag är mycket glad över att vi kunnat återuppta leveranserna till
Israel och att, som ny VD, få uppleva den mycket goda relation vi har till ett av världens ledande företag inom
militär industri.”

Frågor besvaras av bolagets Verkställande Direktör, Torbjörn Saxmo på telefon 070-916 14 82.
Om KebNi AB (publ)
KebNi har en lång historia och stor erfarenhet inom marina och landbaserade satellitantennlösningar samt
lösningar för tröghetssensorsystem för rörelseavkänning. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på
att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för satellitkommunikation, säkerhet,
positionering och stabilisering. KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella
kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.
KebNi har idag verksamheter inom två olika produktområden - satellitkommunikation och tröghetssensorer. Dessa
finns utförligt beskrivna på www.kebni.com.
KebNi "brings stability to a world in motion".
Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W
Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl
13:50 CET.

