
Waystream får ny affär från MittNät värd 1,9 MSEK
Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin
partner NetNordic fått en ny affär  från MittNät. Merparten av produkterna kommer att levereras under november 2016 och totalt uppgår
värdet på ordern till 1,9 MSEK.

MittNät bildades för cirka ett år sedan och består idag av stadsnäten i kommunerna Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Munkfors, Vansbro och Åmål.
Med hjälp av Waystreams Ethernetswitch MS4000 fortsätter MittNät sin utbyggnad av fiberbredband i regionen. Sammanlagt når MittNät närmare

160 000 invånare, fördelat på ca 73 000 hushåll, och ca 10 000 arbetsplatser.

Waystream kommer att leverera större delen av de MS4000 som affären omfattar redan under november månad i år, och resterade under 2017. 

– Vi är förstås väldigt glada över att MittNät fortsätter att bygga ut sina stadsnät tillsammans med oss på Waystream. Vi ser det som ett bevis på att våra
produkter motsvarar såväl våra kunders som våra kunders kunders behov. Med Waystream får MittNät ett stabilt och snabbt bredband i vilket man kan
erbjuda attraktiva tjänster till kommunernas invånare, säger Waystreams VD Johnny Hedlund.  

För mer information, vänligen kontakta: 
Johnny Hedlund, VD Waystream 
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29 
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream 
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för
telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta
att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 november 2016 kl. 16:01 CET.


