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Ericsson och Cisco i partnerskap 
för att skapa framtidens 
nätverk 

• Nästa generations strategiska partnerskap kommer att driva tillväxt, accelerera 
innovation och öka takten i den digitala transformation som efterfrågas av kunder i 
olika branscher 

• Industriledande skalfördelar och tjänsteutbud kommer att skapa unikt kundvärde till 
telekomoperatörer, företag och till ekosystemet för sakernas internet (Internet of 
Things) 

• USD 1 miljard eller mer i ökade intäkter för vardera företag för kalenderåret 2018 

Ericsson och Cisco, två branschledare inom utveckling och leverans av nätverk, mobilitet och 
molnteknik, tillkännager idag ett globalt affärs- och teknologipartnerskap som kommer att 
skapa framtidens nätverk. 

Det mångfacetterade partnerskapet kommer att möjliggöra att kunder erbjuds det bästa av 
båda företagen; routing, datacenter, nätverksprodukter, molnteknik, mobilitet, lösningar för 
styrning och kontroll av nätverk samt ett globalt tjänsteutbud. Tillsammans kommer företagen 
att kunna skapa kundvärde genom att: 

• Erbjuda telekomoperatörer en end-to-end produkt- och tjänsteportfölj samt innovation 
som accelererar nya affärsmodeller, 

• Skapa framtidens mobila företagslösningar genom teknikarkitektur med säkerhet i 
fokus för integrerade inomhus/utomhus nätverk och  

• Användabåda företagens kombinerade säljkanaler, skalfördelar och innovation för att 
accelerera plattformar och tjänster som behövs för att digitalisera länder och skapa 
sakernas internet. 

I en värld som drivs av mobilitet, molnteknik och digitalisering, kommer framtidens nätverk att 
kräva nya designprinciper för att säkerställa att de är flexibla, autonoma och mycket säkra. 
Tillsammans kommer Ericsson och Cisco att möta denna utmaning genom att erbjuda end-
to-end ledarskap tvärsöver nätverksarkitekturer (inklusive 5G, molnteknik och IP och 
sakernas internet), från uppkopplade enheter och sensorer via access och kärnnät, till 
företags IT- och molnteknik. Kunder kommer att kunna öka takten i sin transformation genom 
att dra nytta av de båda företagens kompletterande förmågor, inklusive globala tjänster 
såsom konsulting, integration och support till managed operations för både IT och nätverk. 
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Dagens annonsering understöds av flera avtal som inkluderar åtaganden för 
nätverkstransformation genom referensarkitekturer och gemensam utveckling, 
systembaserad styrning och kontroll, ett brett återförsäljaravtal och samarbete inom viktiga 
tillväxtmarknadssegment. Parterna har även kommit överens om att diskutera rättvisa och 
icke-diskriminerande patentvillkor (FRAND) samt underteckna ett licensavtal för sina 
respektive patentportföljer, vilket möjliggör gemensam innovation samt trygghet för 
respektive organisations kunder. Som en del av detta avtal kommer Ericsson att motta 
licensavgifter från Cisco. 

Ericsson och Cisco är starka och kompletterande partners, med sammanlagt 56 000 patent, 
USD 11 miljarder i forsknings- och utvecklingsinvestering och mer än 76 000 medarbetare 
inom tjänsteverksamheten som betjänar kunder i mer än 180 länder.  

Partnerskapet kommer att utgöra en viktig drivkraft för tillväxt och värde det kommande 
årtiondet.  De båda företagen kommer att dra fördel av ökade intäkter under kalenderåret 
2016, intäkter som förväntas växa till USD 1 miljard eller mer för kalenderåret 2018. Nya och 
större möjligheter förväntas också till följd av partnerskapet,  då det möjliggör för båda 
företagen att fokusera sina satsningar och investeringar i tillväxtmarknader. 

Båda organisationerna kommer också att börja arbeta på ett gemensamt initiativ fokuserat 
på SDN/NFV och lösningar för styrning och kontroll av nätverk.  

Centerview Partners har agerat rådgivare för partnerskapet. 

CITAT 

Hans Vestberg, VD och koncernchef, Ericsson 

”Jag är glad över att arbeta tillsammans med Cisco för att fortsätta att forma det uppkopplade 
samhället. Vi delar samma vision för den strategiska och centrala roll som nätverken spelar i 
den digitala transformationen som varje företag och varje bransch går igenom. Inledningsvis 
kommer partnerskapet att fokusera på telekomoperatörer för att sedan breddas till 
möjligheter inom företagssegmentet och för sakernas internet (Internet of Things). 
Partnerskapet stärker Ericssons IP-strategi som vi har byggt under flera år och är ett stort 
steg framåt i vår egen företagstransformation.” 

Chuck Robbins, VD Cisco 

”I dagens snabbrörliga marknad kommer de framgångsrika företagen att vara de som bygger 
rätt sorts strategiska partnerskap för att accelerera innovation, tillväxt och kundvärde. Nu 
sammanför vi  två visionära och innovativa branschledare med kompletterande kulturer. 
Under det senaste året har vi tillsammans med Ericsson arbetat på att utveckla en strategi 
för framtida branschledarskap som vi kan börja verkställa idag. Vårt partnerskap kommer att 
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driva tillväxt för båda företagen, skapa unikt värde för våra kunder och bidra med en otrolig 
innovation till industrin.” 

Vittorio Colao, Group Chief Executive, Vodafone 

”Vi välkomnar partnerskapet mellan Ericsson och Cisco som vi tror kommer påskynda 
innovationstakten i kommunikationsbranschen då ultrasnabba nätverk, molntjänster och 
sakernas internet blir alltmer centrala för våra kunders behov.”  

Randall Stephenson, Chairman and Chief Executive Officer, AT&T 

”Cisco och Ercicssons annonsering förstärker ytterligare vikten av att integrera IP och 
trådlösa lösningar. Denna typ av initiativ är i linje med de planer och investeringar som vi har 
gjort för integrerade lösningar de senaste fyra åren.” 

Roger Gurnani, Executive Vice President and Chief Information and Technology 
Architect, Verizon Communications 

“Detta globala partnerskap har potentialen att omforma branschen. Vi är glada över att 
arbeta tillsammans med Ericsson och Cisco och ser fram emot ett partnerskap som kommer 
att accelerera utvecklingen av trådlös teknologi.” 

INBJUDAN TILL MEDIA OCH ANALYST BRIEFING 

Ericsson och Cisco kommer att hålla ett gemensamt konferenssamtal kl14.15 CET (13.15 
BST i UK, 08.15 EST i USA, 05:15 PST samt 21.15 lokaltid i Japan) idag, den 9 november, 
2015. 

Hans Vestberg, VD och koncernchef Ericsson, samt Chuck  Robbins, VD Cisco, finns 
tillgängliga för kommentarer: 

Sverige: +46 8 5055 6468 (toll-free: 020 088 3817) 
International/UK: +44 203 426 2845 (toll-free 0808 237 0066) 
US: +1 646 722 4898 (toll-free +1 866 928 6048) 

Vänligen ring in 15 minuter innan konferenssamtalet börjar. Då det vanligtvis är många som 
ringer kan det ta en liten stund innan samtalet kopplas in.   

En live audio webcast från konferenssamtalet kommer att finnas tillgänglig på: 
www.ericsson.com/investors och www.ericsson.com/press   

Återuppspelning: 

En återuppspelning av konferenssamtalet kommer att finnas tillgänglig från kl.16.00 CET den 
9 november 2015 fram till kl16.00 CET den 16 november 2015.   

Återuppspelningsnummer: 

http://www.ericsson.com/investors
http://www.ericsson.com/press
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Sverige: +46 8 5664 2638  
Utanför Sverige: +44 20 3426 2807  

Kod: 664119# 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

Om Ericsson 

Ericsson (NASDAQ:ERIC) är den drivande kraften i det uppkopplade samhället – och 
världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla 
stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla 
sin potential och skapa en mer hållbar framtid.  

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur – särskilt inom mobilitet, bredband och 
molnlösningar – möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka 
effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter. 

Med ungefär 115 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala 
skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som 
tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom 
nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att 
våra lösningar – och våra kunder – förblir ledande. 

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2014 var koncernen 
försäljning 228,0 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX 
Stockholm och NASDAQ NewYork. 

Om Cisco 

Cisco (NASDAQ: CSCO) is the worldwide technology leader that has been making the 
Internet work since 1984. Our people, products, and partners help society securely connect 
and seize tomorrow’s digital opportunity today. Discover more at thenetwork.cisco.com and 
follow us on Twitter at @Cisco. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA 

Ericsson  

Corporate Communications, +46 10 719 69 92 media.relations@ericsson.com  

Investor Relations, +46 10 719 00 00 investor.relations@ericsson.com  

Cisco 

Investor Relations – Marilyn Mora, +1 408 527 7452, marilmor@cisco.com 

Media Relations – Andrea Duffy, +1 646 295 5241, anduffy@cisco.com 

http://thenetwork.cisco.com/
mailto:media.relations@ericsson.com
mailto:investor.relations@ericsson.com
mailto:marilmor@cisco.com
mailto:anduffy@cisco.com
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Analyst Relations – Jesse Freud, +1 408 853 0099, jefreund@cisco.com 
Cisco Forward-Looking Statement 

This release may be deemed to contain forward-looking statements, which are subject to the safe harbor provisions of the 
Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements include, among others, statements regarding entering into a 
strategic partnership to create networks of the future, incremental revenue opportunities, delivery of customer value, and other 
potential new opportunities that involve risks and uncertainties. Readers are cautioned that these forward-looking statements 
are only predictions and may differ materially from actual future events or results due to a variety of factors, including, among 
other things the ability of the companies to partner successfully, the ability to achieve expected benefits of our partnerships, 
business and economic conditions and growth trends in the networking industry, our customer markets and various geographic 
regions; global economic conditions and uncertainties in the geopolitical environment; overall information technology spending; 
the growth and evolution of the Internet and levels of capital spending on Internet-based systems; variations in customer 
demand for products and services, including sales to the service provider market and other customer markets; the return on our 
investments and in certain geographical locations; increased competition in our product and service markets, including the data 
center; dependence on the introduction and market acceptance of new product offerings and standards; rapid technological and 
market change; and other factors listed in Cisco's most recent report on Form 10-K filed on September 8, 2015. Any forward-
looking statements in this release are based on limited information currently available to Cisco, which is subject to change, and 
Cisco will not necessarily update the information. 

Ericsson Forward-Looking Statement 

All statements made or incorporated by reference in this release, other than statements or characterizations of historical facts, 
are forward-looking statements. These forward-looking statements are based on our current expectations, estimates and 
projections about our industry, management’s beliefs and certain assumptions made by us. Forward-looking statements can 
often be identified by words such as “anticipates”, “expects”, “intends”, “plans”, “predicts”, “believes”, “seeks”, “estimates”, “may”, 
“will”, “should”, “would”, “potential”, “continue”, and variations or negatives of these words, and include, among others, 
statements regarding: (i) strategies, outlook and growth prospects; (ii) positioning to deliver future plans and to realize potential 
for future growth; (iii) liquidity and capital resources and expenditure, and our credit ratings; (iv) growth in demand for our 
products and services; (v) our joint venture activities; (vi) economic outlook and industry trends; (vii) developments of our 
markets; (viii) the impact of regulatory initiatives; (ix) research and development expenditures; (x) the strength of our 
competitors; (xi) future cost savings; (xii) plans to launch new products and services; (xiii) assessments of risks; (xiv) integration 
of acquired businesses; (xv) compliance with rules and regulations and (xvi) infringements of intellectual property rights of 
others. In addition, any statements that refer to expectations, projections or other characterizations of future events or 
circumstances, including any underlying assumptions, are forward looking statements. These forward-looking statements speak 
only as of the date hereof and are based upon the information available to us at this time. Such information is subject to change, 
and we will not necessarily inform you of such changes. These statements are not guarantees of future performance and are 
subject to risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict. Therefore, our actual results could differ materially 
and adversely from those expressed in any forward-looking statements as a result of various factors. Important factors that may 
cause such a difference for Ericsson include, but are not limited to: (i) material adverse changes in the markets in which we 
operate or in global economic conditions; (ii) increased product and price competition; (iii) reductions in capital expenditure by 
network operators; (iv) the cost of technological innovation and increased expenditure to improve quality of service; (v) 
significant changes in market share for our principal products and services; (vi) foreign exchange rate or interest rate 
fluctuations; and (vii) the successful implementation of our business and operational initiatives.   

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller 
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 
den 9 november 2015 kl. 08.30. 
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