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Pressmeddelande 
Kista, 16 september 2021 

 

Sivers Semiconductors presenterar på 5G World i London 
Sivers Semiconductors AB meddelar idag deltagandet som silversponsor vid 5G 
World Summit 2021 i London 20-24 september. Dotterbolaget Sivers Wireless 
kommer att vara närvarande vid det fysiska eventet 22-23 september som både 
utställare och talare. 

I år är 5G World ett hybridevent, med en digital version vid sidan av eventet. 5G World är 
en världsledande 5G-konferens och utställning som tar upp behov, utmaningar och 
utveckling av 5G-nätverk med deltagare från alla delar av 5G-ekosystemet. 

På 5G World kommer Sivers Semiconductors att träffa ledande representanter från 
ekosystemet för att diskutera status och utveckling av 5G-system samt visa Sivers 
Semiconductors expertis inom användning av 5G millimetervåg i olika applikationer. 

Patric Erlandsson, VP Wireless Sales & Marketing kommer att hålla en presentation, "Möt 
den nya verkligheten där 5G milimetervåg kommer att förbättra ditt affärscase och addera 
slutanvändarvärde". Som en av de ledande millimetervågsexperterna presenterar Sivers 
Semiconductors insikter och lösningar för OEM och tjänsteleverantörer för att fullt ut dra 
nytta av möjligheterna med 5G milllimetervåg. 
 
Träffa Sivers Semiconductors i monter #5G136 och lyssna på presentationen onsdagen 
den 22 september klockan 15.20 -15.40, Track B, RAN Evolution & Open RAN, Topics -
Network Evolution and Densification: https://tmt.knect365.com/5gworldevent/in-person-
agenda/ 
 

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

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 Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, 

Sverige. För mer information: www.sivers-semiconductors.com 
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