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Hexatronic Groups dotterbolag Proximion tecknar avtal med SAAB inom
avancerade fiberoptiska sensorer
Hexatronics helägda dotterbolag Proximion har tecknat avtal med SAAB för leverans av avancerade
fiberoptiska distribuerade mätsensorer. Första leveransen kommer att ske under 2017.
Under 2015 och 2016 kommer Proximion i nära samarbete med SAAB och Acreo Swedish ICT utveckla och
kvalificera produkten, samt etablera en produktionslina för serieproduktion. Samtliga fiberoptiska
mätsensorer baseras på Proximions unika teknik för design och produktion av Fiber Bragg Gratings (FBG).
”SAAB är en global teknikledare inom flertalet områden och vi är mycket stolta över att presentera detta
långsiktiga strategiska samarbete. Sedan tidigare har vi bland annat ABB som en partner inom fiberoptiska
mätsystem. Samarbetet med SAAB utgör en viktig referens i Proximions satsning att bredda användandet av
bolagets teknik inom närliggande områden, såsom produkter och system för avancerad fiberoptisk
mätteknik.”, säger Henrik Larsson Lyon, koncernchef och VD i Hexatronic Group.
Ordern är strategiskt viktig och kommer att bidra positivt till Proximions försäljning. Sett ur ett
koncernperspektiv är dock affären mindre omfattande.
Läs mer om Proximions fiberoptiska mätsensorer på: www.proximion.com/fiber-optic-sensors
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Hexatronic Group AB (publ) är en teknikkoncern. I koncernen finns bolagen Hexatronic Cables & Interconnect
Systems AB i Hudiksvall, www.hexatronic.com, Hexatronic Elektronik och Data AB i Göteborg,
www.hexatronic.se, Memoteknik AB i Skellefteå, www.memoteknik.com, The Blue Shift AB i Stockholm,
www.blueshift.se, Proximion AB i Kista, www.proximion.com och Tele & Datanät Fiberoptik i Örebro AB i
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Örebro, www.tdfiberoptik.com med dotterbolaget TD Fiberoptikk AS i Oslo, www.tdfiberoptikk.no.
Huvuddelen av koncernens ingående bolag utvecklar, marknadsför och levererar system, produkter och
komponenter för bredbandskommunikation. Bolagen säljer sina produkter till operatörer, telekombolag,
nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. Koncernen har sitt säte i Göteborg och har idag ca 230 st
anställda. Hexatronic omsatte ca 500 MSEK under räkenskapsåret 2013/14 med en EBITDA-marginal på
12 %. Koncernen är listad på Nasdaq First North under tickern HTRO. Bolagets Certified Advisor (CA) är
Redeye AB. För mer information se www.hexatronicgroup.com.
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