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C2SAT ingår licensavtal med Xinguo IT i Kina 
 
STOCKHOLM, SVERIGE, 11 juni 2009 – (NGM-börsen, C2ST). C2SAT har idag ingått avtal med 
det Shanghaibaserade Xinguo IT om licenstillverkning av C2SATs stabiliserade antennsystem i Kina. 
Xinguo IT ansvarar även för marknadsföring, försäljning samt installation och service av C2SATs 
stabiliserade antennsystem i Kina, Hong-Kong, Macau, Taiwan, Laos och Myanmar.  Avtalet som 
löper över tre år, med möjlighet till förlängning, innebär att Xinguo IT får exklusiva licensrättigheter 
inom sina geografiska marknader förutsatt att viss minimum volym uppnås inom förutbestämda 
perioder.  
  
”Efter månader av intensivt arbete är nu avtalet med Xinguo IT äntligen på plats. Xinguo IT är en 
välrenommerad aktör inom telekom marknaden. Xinguo IT har betydande erfarenhet av produktion 
och en väl upparbetad försäljnings- och distributionsorganisation. Vi räknar med att produktionen ska 
vara igång om cirka 6 månader. C2SAT har härmed hittat en samarbetspartner på den kinesiska 
marknaden och gjort detta på ett sätt som kommer att generera positivt resultat och kassaflöde för 
C2SAT.” säger Fredrik Nygren, VD C2SAT.  
 
Den 5:e maj erhöll C2SAT en order om sju stabiliserade antennsystem, C2SAT 2.4m  
C-band, för leverans över en period av 6 månader, av Xinguo IT. Detta är bolagets till dags datum 
enskilt största order.   
 

För ytterligare information:  
Fredrik Nygren, VD C2SAT holding AB (publ) och dess dotterbolag 
Telefon: 08-748 01 40 eller fredrik.nygren@C2SAT.se 
 
 

Om C2SAT 
C2SAT med huvudkontor i Solna, Sverige, är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför 

och säljer innovativa stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad 
bredbandskapacitet via satellit i såväl marina installationer som för rörliga landbaserade system. 
Systemet skyddas av en rad globala patent. C2SAT holding AB är noterat på NGM-börsen (C2ST)  

med Mangold som likviditetsgarant (Market Maker). C2SAT är ett internationellt registrerat 
varumärke. 

 

Om Shanghai Xinguo IT Ltd 
Shanghai Xinguo IT Ltd är ett kinesiskt högteknologiskt bolag med huvudkontor i Shanghai, och 
lokala kontor i Peking, Xian och Lanzhou, Kina. Bolaget etablerades 1993 och har idag har mer än 

200 anställda. Shanghai Xinguo IT Ltd utvecklar, designar och tillverkar telekommunikations 
produkter och lösningar där “Subscriber line test system” är bolagets främsta produkt. Bolaget 

innehar 30 olika patent samt äger upphovsrätt för 20 mjukvaruprodukter ”computer software 
copyright”. Bolaget ägs av Shanghai Fuxin Development Co Ltd.    


