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Sivers IMA tecknar leveransavtal med Blu Wireless  
 
Sivers IMA (Nasdaq First North: SIVE) meddelande idag att bolaget tecknat ett avtal med partnern Blu Wireless 
Technology Ltd (Blu Wireless) om leverans av radiomoduler till marknaderna för olicensierad mmWave 5G som 
FWA (Fixed Wireless Access) och ”track-to-train”. De första utrullningarna av Blu Wireless track-to-train-lösning 
planeras under första kvartalet 2020.  
 
Järnvägsoperatörer har länge försökt förbättra sin Wi-Fi-kvalitet men ställts inför stora tekniska och 
kostnadsmässiga utmaningar när de försökt leverera pålitligt Gbps bredband till sina kunder. Blu Wireless 
olicensierade mmWave 5G-lösning utnyttjar de unika funktionerna i Sivers IMAs radiomoduler för att erbjuda sina 
resenärer stabil och snabb Wi-Fi-anslutning till en datahastighet på över 100 gånger det som för närvarande är 
möjligt med 4G-teknik. 
 
”Vår välintegrerade lösning har sett stark efterfrågan och det är mycket glädjande att marknaden nu börjar ta fart 
och att efterfrågan materialiseras i orders”, säger Anders Storm, vd för Sivers IMA.   
 
Blu Wireless har varit en viktig partner till Sivers IMA i många år. Tillsammans erbjuder bolagen en integrerad 
lösning av Sivers IMA:s ledande radioteknik och förstklassig basbandsteknik från Blu Wireless. Leveransavtalet 
gäller radiomoduler, så kallade rf-moulder för det olicensierade frekvensbandet 60GHz.  
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
För ytterligare information,  
Anders Storm, VD  
Tel: 070 262 6390  
E-mail: anders.storm@siversima.com   
 
Erik Penser Bank är Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. 
Tel: +46 8 463 80 00 
e-mail: certifiedadviser@penser.se 
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 
2019 kl. 08:00 CET. 

 

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Growth Market 
Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, 
komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och 
optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com. 


