
XMReality och Guohui Anchuang signerar partnerskapsavtal
XMReality AB har inlett ett partnerskapsavtal med Guohui Anchuang, en leverantör av digitala lösningar för
industriella plattformar och RealWear. Avtalet omfattar en paketering av XMRealitys mjukvara tillsammans med deras
digitala plattformar samt RealWears smarta glasögon. De paketerade lösningarna kommer erbjudas till större
industribolag i Shandongprovinsen, Kinas näst största provins med 100 miljoner invånare, för att öka effektiviteten,
minska driftstopp i produktionen samt förbättra underhållsprocesser.

Avtalet som sådant garanterar inte någon initial orderingång eller intäkt.

”Detta avtal är en utmärkt möjlighet för oss att ta ett steg in på den omfattande kinesiska marknaden. Guohui Anchuang är dessutom en
exklusiv återförsäljare i Shandongprovinsen för amerikanska RealWears smarta glasögon och har ARM med huvudsäte i Storbritannien
som delägare. Detta är starka indikatorer på att Guohui Anchuang är ett företag med både förmåga och erfarenhet av att samarbeta med
västerländska partners. Från tidigare erfarenheten vet vi att kombinationen av RealWears smarta glasögon och XMReality Remote
Guidance är ett konkurrenskraftigt erbjudande och förmodligen det snabbaste, enklaste och billigaste sättet att implementera AR-teknologi i
industriella processer” säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Tel: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som
befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan person på distans, som om man vore där
Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
Integrationsmöjligheter genom öppna API:er (Application Programming Interfaces) för klienter

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented
Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats
för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. ABB, Nestlé, Electrolux, Sidel, Hexagon,
Bühler and Minibea Intec är några av de mer än 90 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First
North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com

Om Guohui Anchuang
Guohui Anchuang is a state-owned holding company, established in April 2018, with 80.1% of government shares and 19.9% of ARM, a
British semiconductor and software design company (www.arm.com). Shandong Guohui'an Chuang Intelligent IoT Development Co., Ltd.
is a high-tech enterprise based in Jinan High-tech Zone under the guidance of the Shandong Provincial Government. The company was
jointly established by Shandong Guohui Investment Co., Ltd., an enterprise directly under the Provincial State-owned Assets Supervision
and Administration Commission, and the global technology giant arm, with a registered capital of 100 million yuan. Read more at
www.sdgharm.com


