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InCoax har fått en order med ett ordervärde på  
137 000 USD 
 

InCoax har fått en order för ett utvärderingsprojekt med ett företag inom 
byggnadsmaterialindustrin i USA under februari-april 2019 med ett ordervärde på  
137 000 USD (1,26 MSEK) 
 
InCoax kommer att stödja kunden med att utvärdera InCoaxs nya produktgeneration In:xtnd™. Studien kommer att 
omfatta både analysarbete och hårdvarutestning tillsammans med kunden. Produktserien In:xtnd baseras på 
standarden som utvecklats av Multimedia over Coax Alliance, MoCA Access™ 2.5, som kan leverera hastigheter upp 
till 2,5 gigabit per sekund. In:xtnd Control är en kontrollenhet för bredband över koaxialnätverk med fyra RF-portar, 
med en kapacitet på 2,5 Gbps per RF-port, totalt 10 Gbps. 
 
Kunden är ett etablerat och växande privatägt företag inom byggnadsmaterialindustrin i USA med huvudsaklig 
försäljning på den nordamerikanska marknaden. Utvärderingen kommer att börja i februari och slutföras i april med 
delbetalningar under studien. 
 
"Jag är mycket glad över att vi har denna första order som visar på stort intresse för vår In:xtnd-lösning", säger Peter 
Carlsson, VD för InCoax. 
 
Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 12.00 CET.  
 
För ytterligare information:  
Peter Carlsson, vd, InCoax Networks AB  
peter.carlsson@incoax.com  
+46 70-8563427  
 
Om InCoax Networks AB (publ) 
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- 
och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till 
vår devis ”Saving the world from complicated” på www.incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 
info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser. 
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