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Zaplox AB har ingått ett avtal om patentlicensiering med 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 
 
Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget har ingått ett avtal om 
patentlicensiering med Telefonaktiebolaget LM Ericsson (”Ericsson”). Avtalet avser en global rättighet 
för Zaplox att utnyttja Ericssons patent avseende användning av t.ex. mobiltelefoner för vissa 
funktioner inom hotellindustrin.  
 
Ericsson äger flera patent avseende olika metoder och tekniker för trådlös hotellrumssökning, reservation och 
bokning av rum, check-in, rumsåtkomstkontroll, check-out och betalningstjänster via t.ex. mobiltelefon samt 
applikationer för hotellrumslås. När Zaplox fokus år 2016 inriktades på mjukvarulösningar för digitalisering av 
hotellindustrin gjorde styrelsen tillsammans med bolagets patentbyrå Awapatent en analys av 
patentsituationen inom det aktuella området. Analysen visade att någon eller några av de nya funktioner som 
Zaplox utvecklade kunde angränsa till immaterialrättsliga rättigheter som innehas av Ericsson. Zaplox 
kontaktade därför Ericsson för att diskutera och förhandla om de berörda patenten, vilket nu resulterat i ett 
avtal om en global rättighet för Zaplox att utnyttja dessa patent. Den erhållna licensen är giltig till resp. patents 
utgång och avtalet innehåller även en förvärvsrättighet för bolaget av patenten i fråga. 
 
De finansiella effekterna av detta avtal bedöms f.n. ha en mycket begränsad effekt på Zaplox finansiella 
resultat både på kortare och längre sikt. Bolaget kommer att ersätta Ericsson med ett mindre royaltybelopp vid 
sådan försäljning som kan anses rymmas inom överenskommelsen.  
 
Magnus Friberg, VD på Zaplox kommenterar:  
”Efter vår kartläggning av patent som angränsar till vår verksamhet har vi haft en bra dialog med Ericsson och 
med ett officiellt samtycke samt ett licensavtal med Ericsson löper vår verksamhet på helt som tidigare.”  
 
För mer information om Zaplox, vänligen kontakta: 
Magnus Friberg, VD 
E-post: magnus.friberg@zaplox.com 
Telefon: +46 706 58 07 60  
Alternativt: ir@zaplox.com  
 
Om Zaplox 
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är 
marknadsinnovatör av den mobila gästresan och inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden 
med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder 
en nyckelfärdig plattform som inkluderar en mobil nyckelapp för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp 
av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och 
utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. 
Systemet sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet 
att generera ytterligare intäkter.  
 
Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller 
samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 
2011 i leveransen av mer än 2 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, 
Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. 
Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox. 


