
Waystream befriar accessen från kemikalieskatt
Waystream meddelar idag en viktig uppgradering av sin portfölj med access-switchar för bredbandsnät. En ny version av gigabit-switcharna i ASR6000 och
MS4000 serien lanseras där den viktigaste förändringen är att produkterna omarbetats för att möta kraven i den svenska lagen om skatt på kemikalier i viss
elektronik från 2017. Waystream är den första leverantören av utrustning för bredbandsnät som tillhandahåller produkter som uppfyller lagens intention att
minska förekomsten av hälsoskadliga kemikalier i elektronik. De första leveranserna till kund väntas ske under maj.

-  Den svenska skattelagstiftningen som trädde ikraft förra året syftar till att minska exponeringen av ett antal skadliga kemikalier i elektronik i hemmen.
Såsom lagen är skriven omfattar den även operatörernas utrustning för bredbandsnät och det gör att stadsnät och operatörer nu får använda sitt
investeringskapital till att betala skatt istället för att bygga nät. Det sänker utbyggnadstakten vilket är dåligt för Sverige, säger Mats Öberg, VD på
Waystream.

-  Vi har minskat mängden brom, klor och fosfor i våra produkter för att möte de krav som lagen ställer. Det innebär att Waystream är den första
leverantören av utrustning till bredbandsnät som uppfyller kraven för att maximalt undantas från skatten och det gagnar våra kunder. Med den nya
generationen switchar kan de återgå till att investera i sin utbyggnad, säger Fredrik Nyman, produktchef på Waystream.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Öberg, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 76 881 81 31
E-post: mats.oberg@waystream.com 

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för
telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta
att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.


