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Pressmeddelande 
Kista, 2 december 2022 

 

Sivers Semiconductors tecknar strategiskt 
utvecklingsavtal med europeiskt 
satellitkommunikationsbolag om 16,4 MUSD 
Sivers Semiconductors AB (”Sivers”) meddelar idag att det helägda dotterbolaget, 
Sivers Wireless, har tecknat ett strategiskt utvecklingsavtal till ett värde av cirka 
170 MSEK (16,4 MUSD) med ett europeiskt satellitkommunikationsbolag för att 
utveckla flera chips till kundens nästa generation markbaserade terminaler för 
satellitkommunikation. Sivers har tidigare erhållit order om 16,1 MSEK för 
utvecklingsaktiviteter inom ramen för projektet under perioden augusti till 
november 2022, varav 7,5 MSEK tidigare meddelades den 27 september, 2022.  

Dagens avtal inkluderar utveckling av flertalet chip, vilka kommer att utgöra kärnan i nästa 
generations markbaserade terminaler och bidra till att omdefiniera nästa generations 
kommunikationslösningar genom att erbjuda bred uppkoppling på sätt som tidigare inte varit 
möjliga inom en lång rad SATCOM-marknader, exempelvis myndigheter, 
försvarskommunikation, kommersiella applikationer (luftburen och maritim kommunikation 
samt tåg) till företag som för bredbandstjänster direkt till konsumenter. 

Detta kontrakt, i tillägg till ett tidigare beamformer IC-kontrakt, som vanns av Mixcomm (som 
förvärvades av Sivers under 2022), bidrar till ett långsiktigt och djupt strategiskt partnerskap, 
där Sivers kommer att leverera flera olika typer av komponenter till existerande och 
kommande generationer av markbaserade terminaler. Det långsiktiga partnerskapet förväntas 
pågå långt efter 2030 där Sivers chips kommer att används i ett växande antal terminaler från 
2023 och framåt.  

Den nuvarande generationen terminaler kommer att starta förserieproduktion under första 
kvartalet 2023, där Sivers redan erhållit volymorder till ett värde av cirka 17,5 MSEK, vilket 
tidigare meddelades den 21 oktober, 2022.  

Utvecklingsaktiviteter inom ramen för detta avtal startade i augusti 2022 och är planerade att 
löpa fram till och med juli 2024. Det uppskattas att merparten av arbetet och intäkterna 
kommer att ske under 2023. Detta utvecklingsprojekt kommer att följas av volymleveranser av 
andra generationens terminaler med start 2024 eller 2025.  

”Detta är det största utvecklingskontraktet någonsin för Sivers och jag är glad att se hur de 
kombinerade styrkorna i våra amerikanska och svenska team gör det möjligt för oss att vinna 
denna affär. Det stärker ytterligare Sivers lösningar inom satellitkommunikation och det är 
uppmuntrande att se hur bra alla jobbar tillsammans i detta projekt. Satellitkommunikation 
växer sig redan till en väsentlig marknad för oss under 2023 och vi har stora förhoppningar att 
denna kund lyckas och vinner växande marknadsandelar på en marknad med betydande TAM. 
Detta innebär att produktionsvolymerna för Sivers över både nuvarande och nästa generation 
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terminaler kan bli flera magnituder större än det nuvarande utvecklingskontraktet”, säger Anders 
Storm, VD och koncernchef för Sivers Semiconductors.  

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

 
Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2022 kl. 18:00 CET. 

 
Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade 
kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar 
millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och 
satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade 
millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics 
utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk 
fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, 
Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com 
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