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Hexatronic tecknar avtal med en brittisk operatör till ett värde om ca 70 MSEK 
 
Hexatronic UK Ltd., ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB, har slutit avtal med en brittisk operatör, 
om att leverera fiberoptiska delsystem för deras nationella utbyggande av fiber till hemmet (”FTTH”). Avtalet 
innefattar bland annat leverans av vårt FTTH system, inkluderande mikrodukt, fiberkabel och skåp. Avtalet 
avser leveranser under 2018. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till ca 70 MSEK. 

Hexatronic UK utvecklar, tillverkar och distribuerar innovativa lösningar och produkter för telekomnät, 
främst inom passiv fiberoptisk infrastruktur. Med egen produktion och kundanpassad produktutveckling är 
Hexatronic UK en av marknadens mest innovativa aktörer. 

“Detta avtal är mycket glädjande och visar att vårt systemerbjudande både är mycket uppskattat och 
konkurrenskraftigt på den internationella arenan vi verkar. Genom förvärvet av PQMS i juni 2018 kan vi nu 
även erbjuda skräddarsydda systemutbildningar för våra kunder, vilket ytterligare stärker vårt erbjudande. 
Hexatronics erbjudande kännetecknas av högkvalitativa lösningar som är enkla och snabba att installera, 
samt kompletterande fältsupport och utbildning.” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group AB. 
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Vid eventuella frågor kontakta: 
 
 
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00 

 

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 19:00 CET. 
 

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och 
systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av 
innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som 
Ribbonet®, Micronet™, Drytech™, Lightmate®, FibreHub™, Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne och Wistom®. 
Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Kina, Nya 
Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se 
www.hexatronicgroup.com. 
 


