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InCoax Networks AB stärker ledningsgruppen med ny 
Utvecklingschef 
 
Morten Werther är fr o m 23 augusti 2021 utsedd till ny utvecklingschef i InCoax. 
Morten är tekn.dr. från Lunds Universitet och har en lång och gedigen erfarenhet av 
produktutveckling av mjukvara. Morten kommer närmast från en konsultroll och har 
tidigare haft flera ledande roller inom mjukvaruutveckling och projektledning på 
Sony Mobile Communications AB. 
 
Morten kommer främst att fokusera på att förädla utvecklings- och underhållsprocessen av nuvarande 
och framtida produktportfölj och bygga starka samarbeten med externa utvecklingspartners inom hård-
och mjukvara. Morten kommer vara baserad på InCoax kontor i Lund. 
 
”Jag ser fram emot att tillsammans med teamet och våra partners stärka InCoax förmåga att utveckla 
konkurrenskraftiga produkter med en hög nivå av kundnöjdhet”, säger Morten Werther. 
 
”Jag är mycket glad för att ha Morten ombord. Morten kommer med sin höga kompetens och långa 
erfarenhet att vara ett värdefullt tillskott för att realisera de framtidssäkrade systemlösningar som 
behövs för att lösa våra operatörskunders problem med att implementera höghastighetsbredband i alla 
typer av byggnader”, säger Jörgen Ekengren, CEO InCoax Networks.  
 
Thomas Svensson kvarstår som CTO, platschef i Gävle och medlem av ledningsgruppen.   
 
InCoax MoCA Access 2.5-plattformen är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt för att genomföra 
fiberstrategin hela vägen till användaren i flerfamiljshus. Implementering av InCoax Fiber Access 
Extension-lösningen accelererar antalet driftsättningar och kortar tiden till ökade intäkter för 
operatören.  
  
 
Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående 
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021 kl. 08.00 (CEST). 
 
 
För ytterligare information:  
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB 
jorgen.ekengren@incoax.com    
+46 73 899 55 52 
 
Om InCoax Networks AB (publ) 
InCoax Networks AB (publ) utvecklar system för återanvändning av byggnaders existerande infrastruktur 
till bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nätverkslösningar med multigigabitshastighet till världens 
ledande telekom- och bredbandsoperatörer. För mera information om företaget, besök incoax.com. 
Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser. 


