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Ny kund 

Box Communications rådgivare till Acconeer inför och efter 

bolagets börsintroduktion 
 

Box Communications är ny rådgivare åt radarteknologibolaget Acconeer i kommunikationsfrågor och 

Investor Relations. Inför noteringen den 11 december genomförde Acconeer en kraftigt övertecknad 

nyemission, där såväl svenska institutioner som småsparare tillkom som nya aktieägare. Bolaget har nu 

över 4 100 aktieägare.  

–  Acconeer går en väldigt intressant framtid till mötes och det kommer att vara mycket spännande att få 

vara med som kommunikationsstöd på deras fortsatta resa som ett noterat bolag, säger Mikael Zillén, Vd Box 

Communications.  

Box Communications kommer att stödja bolagets ledning i frågor som berör såväl interna processer som den 

externa kommunikationen. Ett särskilt fokus kommer att ligga på den kommunikation som är kopplad till 

bolagets finansiella kalender och aktiemarknad. 

– På samma sätt som vi vill erbjuda våra kunder förstklassiga produkter är vi måna om att våra aktieägare 

och andra intressenter ska erhålla korrekt och stringent kommunikation. Box Communications kommer att 

vara ett viktigt stöd i den processen, säger Lars Lindell, vd Acconeer AB. 

 

För mer information, kontakta: 

Mikael Zillén, Vd Box Communications, Tel: 0762–130040, Mail: mikael.zillen@boxcomm.se 

 

Om Box Communications                                                                                                                                                                               

Box Communications är en Stockholmsbaserad byrå med ett team av specialister som hjälper kunder att skapa värden genom 

affärsdrivande kommunikation. Vi jobbar inom områdena Corporate Communications, Strategisk- och Digital Kommunikation, 

Medierelationer samt Investor Relations. Våra kunder återfinns i de flesta branscher och vi arbetar med såväl globala företag 

som mindre innovationsbolag och startups. Via vårt byrånätverk i Norden hjälper Box Communications även många kunder nå 

ut i hela Norden. Det är vår övertygelse att integrerad kommunikation blir en alltmer strategisk disciplin i den ständigt 

uppkopplade världen. Box Communications driver även dotterbolaget Box Agency, som är en författaragentur. För mer 

information: www.boxcomm.se och www.boxagency.se. 


