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Pressmeddelande 
Kista, januari 11, 2021 

 

Sivers Semiconductors tillsätter dotterbolags-vd för 
Sivers Wireless 

Sivers Semiconductors AB meddelade idag att Pelle Wijk tillsätts som dotterbolags-
vd för Sivers Wireless i Sverige. 

Pelle Wijk kommer närmast ifrån Imagination Technologies, tidigare Kisel Microelectronics 
där han var vd innan Kisel förvärvades av Imagination 2014. Pelle Wijk har mer än 15 års 
erfarenhet av ledarskap och chiputveckling. Pelle Wijk inledde sin karriär på Ericsson där 
han var anställd i åtta år.  

”Sivers Semiconductors går in i nästa fas och jag kan nu fokusera ännu mer på att leda 
koncernen. Fokus i närtid ligger på flytten till huvudlistan på Nasdaq. Det är därför väldigt 
glädjande att vi lyckats anställa en mycket kompetent och erfaren ledare inom kisel och 
chiputveckling till Sivers Wireless.”, säger Anders Storm, vd och koncernchef för Sivers 
Semiconductors. 

”Det är en stor ära att få driva Sivers Wireless vidare i denna spännande fas. Bolaget har 
en världsledande position inom chip och RF-moduler för millimetervågs-5G-lösningar.”, 
säger Pelle Wijk.  

Pelle Wijk tillträder idag.  

För mer information vänligen kontakta: 
Anders Storm, vd och koncernchef   
Tel: +46 (0)70 262 6390  
Epost: anders.storm@sivers-semiconductors.com  

Sivers Semiconductors är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.  
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 (0) 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se 

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två 
affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och 
antenner för avancerade 5G system till data-och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar 
halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). 
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, 
Sverige. För mer information: www.sivers-semiconductors.com 
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