
Icomera, med Onrox Borås som huvudleverantör, levererar
högpresterande Wi-Fi till Deutsche Bahn och Amtrak
Icomera, med Onrox Borås som huvudleverantör, levererar högpresterande Wi-Fi till tyska Deutsche Bahn. För Onrox Borås,
som förvärvades av Inission i juni 2016, är det en affär värd ca 34 MSEK. Samtidigt har Icomera skrivit på ett femårskontrakt med
amerikanska Amtrak där första ordern levererades under sommaren. Ytterligare Amtrak-flottor är i planeringsfasen.

”Icomera har samarbetat med Onrox under flera år och vi har lagt all vår produktion hos dem. Valet av dem som leverantör grundar sig givetvis på att de har
en modern fabrik som säkerställer konkurrenskraftiga priser och god kvalitet, minst lika viktig är den geografiska placeringen. Det är svårt, på gränsen till
omöjligt, att utveckla världsledande teknologi utan närhet mellan produktutveckling och produktion. Sedan är givetvis samarbetsklimatet avgörande för ett
gott resultat och vi har utvecklat ett ömsesidigt förtroende”, säger Karl-Johan Holm, VD på Icomera.

” Deutsche Bahn är en av de största tågoperatörerna i världen och att då Icomera väljer oss som sin leverantör är förstås hedrande och samtidigt ett bevis
på att de känner sig trygga med oss som leverantör. Det här är en affär av stor vikt både för dem och för oss. Att få vara med Icomera på den här resan
känns fantastiskt”, säger Börje Nilsson, VD på Onrox Borås.

Icomera grundades 1999 och är idag en världsledande leverantör av öppen internetanslutning i kollektivtrafiken med kontor i USA, Storbritannien och
Frankrike. Icomera har med sina innovationer löst problemet med långsamt och opålitligt Wi-Fi ombord på bussar och tåg. Företag såsom SJ, Greyhound
och Northern kan nu möta de höga krav som passagerarna har på Wi-Fi-tjänster under sina resor. Nu ska också Deutsche Bahn och Amtrak använda sig av
Icomeras högpresterande Wi-Fi-lösning.

Tyska Deutsche Bahn är ett av världens största transport- och logistikföretag som transporterar, bara i Tyskland, ca 2 miljarder människor varje år.
Deutsche Bahn har som mål att kunna erbjuda sina passagerare en förstklassig ombordupplevelse och därför ska 260 av deras existerande- samt 180 nya
höghastighetståg utrustas med Icomeras högpresterande Wi-Fi-lösning. För Onrox Borås är det en affär värd ca 34 MSEK.

Icomera har också skrivit på ett femårs-kontrakt med amerikanska Amtrak med möjlighet till förlängning i ytterliggare två år. Amtrak är den största
intercity-järnvägsoperatören i Nordamerika med mer än 30 miljoner passagerare om året. Den första ordern levereras senare i höst och består av Wi-Fi-
utrustning till 20 höghastighetståg. 

Kontakt:
Börje Nilsson, VD Onrox Borås
borje.nilsson@onrox.se
tel. 0708 33 42 60

Om Inission
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget
Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion TRIAB AB och Inission Skeab AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Munkfors AB, Inission
Pajala AB, Inission Montronic AB i Sösdala samt det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ. I juni 2016 förvärvades Onrox Group som består av Onrox Malmö
och Onrox Borås samt det danska säljbolaget Onrox ApS. Inission omsätter ca 610 MSEK, har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2016 kl. 08:30 CET.


