
  

Picture Perfect – The easy way 

  

MAXPEAK FÅR STÖRRE ORDER FRÅN INDIEN 

 

Maxpeak aviserade i pressmeddelande 16 november att företaget slutförhandlar om en större 

order till en av de ledande TV operatörerna i Indien. Maxpeak har idag fått den första ordern 

om 200 produkter för leverans i februari till ett ordervärde av ca 200.000 kronor. Produkterna 

skall bl.a. användas för utbildning av kundens fältpersonal. Vid diskussioner på plats i Indien 

har kunden meddelat att de avser att placera ytterligare order med Maxpeak så snart 

utbildningen av fältpersonalen är avslutad. Under Maxpeaks pågående besök i Indien har även 

ett antal ytterligare mindre order tecknats samtidigt som förhandlingar pågår med en 

rikstäckande distributör. 

"Detta är den första av flera förväntade order från ett av Indiens största broadcastingföretag. 

Vi ser mycket positivt på att vår kund nu har beslutat sig för att samarbeta med Maxpeak och 

vi ser fram emot ett antal ytterligare order under innevarande år. Det är också positivt att även 

andra kunder nu har tecknat initiala order och att företagets produkter rönt stor 

uppmärksamhet under den pågående Convergence telecommässan " säger VD Björn Sellert. 

 

Stockholm 2013-01-18 

 

Styrelsen 

Genom Björn Sellert, VD, Maxpeak AB (publ) 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Verkställande direktör Björn Sellert, +46 (0)768 60 77 10 

Styrelseordförande Jan Nilstadius, +46 (0)703-00 50 20  

E-post: info@maxpeak.tv  

Kort om Maxpeak  

Maxpeak AB utvecklar och säljer digitala signalmätare som används för optimering av signaler i samband med 
installation av satellit- eller kabelnät för i första hand TV mottagning.  Maxpeaks kunder finns huvudsakligen på 
marknader som går över från analoga till digitala TV sändningar.  
 
Maxpeak India Ltd har bildats för att serva den indiska marknaden där cirka 240 miljoner hushåll beräknas gå över till 
digitala sändningar de närmaste 8-10 åren. Det är fler hushåll än som finns i hela EU området idag med 27 
medlemsländer.   
 
Maxpeak är även största ägare i Capillum Holding AB. Capillum erbjuder en palett av finansiella tjänster såsom 
bryggfinansiering, emissionshantering, factoring inklusive exportfactoring, inkasso med mera till små och medelstora 
företag.  
 
Capillum är idag dessutom en av de största ägarna i det expansiva företaget Cefour, www.cefourwine.com. 
Capillums verksamhet expanderar och företaget uppvisar ett positivt kassaflöde redan efter det första 
verksamhetsåret. 
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