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Ytterligare information avseende tidigare offentliggjord order
Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB,
offentliggjorde den 23 februari 2018 att bolaget slutit ett flertal avtal avseende fiberoptisk sjökabel till ett
sammanlagt ordervärde om 33 MSEK.
Med anledning av att Crosslake Fibre idag den 5 april 2018 offentliggjort att Hexatronic är vald leverantör av
ett projekt som knyter samman Toronto, Kanada, med Buffalo, New York, väljer vi att gå ut med ytterligare
information avseende ordern.
Ordern från Crosslake Fibre avser en dubbelarmerad sjökabel med en totallängd om 58 km. Hela länken
mellan Toronto och Buffalo om totalt 131 km ska vara driftsatt i oktober 2018. Projektet med Crosslake Fibre
är ett av flera avtal som det tidigare pressmeddelandet avsåg.
“Det är mycket glädjande att vi vinner affärer och etablerar oss starkare i Nordamerika som sedan ett par år
tillbaka är en strategisk marknad för oss. Utöver sjökabel säljer och marknadsför vi i Nordamerika vårt
systemerbjudande Matrix, samt dukt i och med förvärvet av Blue Diamond tidigare i år” 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

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, och Wistom®. Hexatronic har sitt säte
i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är
listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

