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Pressmeddelande 
Kista, 10 januari, 2020 

 
Sivers IMAs dotterbolag CST Global byter namn på sitt affärsområde 
från Fiber till Photonics 
 
Sivers IMA (Nasdaq First North Growth Market: SIVE) meddelade idag att bolagets dotterbolag, CST Global, byter 
namn på sitt affärsområde Fiber, till Photonics, för att återspegla en stark efterfrågan och nya möjligheter i 
ytterligare marknadsvertikaler. 
 
CST Global har under det senaste året haft stark efterfrågan utanför sin traditionella marknad för optisk fiber. De 
nya vertikalerna inom Photonics-området är optiska sensorer och optisk trådlös kommunikation. 
 
CST Globals försäljning drivs nu av hög tillväxt inom flera vertikala på photonicsmarknader inklusive: 
 
• Optisk kommunikation (inklusive den traditionella vertikalen Fiber). Marknaden förväntas växa från 1385 
miljarder dollar i dag till 3397 miljarder dollar år 2024*. 
• Optiska sensorer. Till exempel LiDAR för fordonsindustrin, samt biometri, säkerhet, meteorologisensorer m.m. 
för konsumentelektroniksprodukter. Där tex. den totala Lidar-marknaden för bilar förväntas växa till 18 miljarder 
dollar år 2032,  enligt en rappoert från Yole Develeopment och Woodside Capital Partners april 2018 ”The 
automotive LiDAR Market” 
• Optisk trådlös kommunikationsteknik (sk. Li-Fi). Den totala systemmarknaden förväntas nå 75 miljarder dollar 
2023, med en CAGR på 97 procent mellan 2018 och 2023 enligt en rapport från MarketandMarkets från september 
2018.  
 
Dessutom meddelas idag att William McLaughlin nyligen utsetts till Managing Director för CST Global, en stark 
indikation om bolagets tillväxtsatsning inom dessa marknadssektorer. William har mer än 25 års erfarenhet inom 
halvledarindustrin, senast från start-up-bolaget SmartKem, verksamt inom displayer, där han var COO. Innan dess 
hade han ett antal seniora roller hos industrijättar som GlobalFoundries, Teledyne e2V och Motorola och 
styrelseplatser på start-up-bolagen SmartKem och Silecs. 
 
William McLaughlin berättar: ”CST Globals marknadsmöjligheter expanderar snabbt. Vi ser en ökad efterfrågan 
från nya, stora kunder inom alla vertikaler vilket möjliggjorts av våra senaste photonicsutrustning. Det nya namnet 
Photonics omfattar CST Globals nya och befintliga verksamhet". 
 
"William är ett fantastiskt tillskott till teamet och har en omfattande erfarenhet för att driva 
photonicsverksamheten in i den volymfas som ligger framför oss," säger Anders Storm, vd för Sivers IMA. Och 
fortsätter ”Photonicsmarknaden exploderar och III-V halvledare kommer att vara en kritisk teknik inom 
konsumentelektronik och i många andra produkter under de kommande tio åren. Vi har många nya potentiella 
kunder i dessa nya vertikaler som kommer till oss för att få tillgång till vår teknik. Att uppdatera vårt 
affärsområdesnamn till Photonics från Fiber återspeglar därmed marknadens efterfrågan på bästa sätt”. 
 
CST Global är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB och är Storbritanniens ledande, oberoende, III-V-
optoelektroniska halvledartillverkare. 
 
* Yole Développement (Yole). Edge Emitting Laser (EEL) 2019 - Trender för marknad och teknik. 
 
För ytterligare information,  
Anders Storm, VD  
Tel: 070 262 6390  
E-mail: anders.storm@siversima.com   
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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 
 
 

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. 


