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Wyld Networks planerar 5G service för satellitbaserad 
Internet of Things (IoT) 

Wyld Networks, leverantör av anslutning till Internet of Things-tjänster, planerar att 

addera 5G NB-IoT till den existerande satellitbaserade IoT-tjänsten. Tillägget av 5G NB-IoT 

till deras nuvarande LoRaWAN-kapaciteten kommer att fördubbla Wyld's adresserbara 

marknad. Detta möjliggör även för företaget att rikta sig in på 5G-operatörer som kunder. 

 

Wyld har åtagit sig att förse kunder med satellit-IoT-anslutning till låg effekt och låg kostnad. Slutanvändare 
söker enkelhet och prisvärdhet. Wyld Connect och Wyld-datatjänsten levererar denna enkelhet och 
tillhandahåller den data som företag behöver varhelst IoT-enheter finns i världen. Wylds satellit-IoT-kapacitet 
gör det möjligt för företag och nätverksleverantörer att utöka sin räckvidd till 100 % av jordens yta. 
 
Genom att lägga till satellit 5G NB-IoT till sin befintliga satellitportfölj ökar LoRaWAN-portföljen Wylds 
adresserbara marknad från 670 miljoner USD till 1,3 miljarder USD år 2025. LoRaWAN- och 5G NB-IoT-tekniker 
representerar 83 % av alla LPWAN- (Low Power Wide Area Network) anslutningar för IoT. 

"Wylds 5G NB-IoT-erbjudande kommer att avsevärt öka vår adresserbara marknad", säger Alastair Williamson, 
VD Wyld Networks, "...och ytterligare befästa Wylds position som det naturliga valet av satellit-IoT-företag. Vi 
har hittills säkrat en orderingång på cirka 76 miljoner kronor. Dessa beställningar avser 223 000 Wyld Connect-
moduler som när de distribueras kommer att generera återkommande intäkter för datatjänsten på upp till 5 
USD per månad per Wyld Connect-modul.” 

 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:   

Alastair Williamson, VD Wyld Networks   
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com   
Tel: +44 7 824 997 689   
 
Om Wyld Networks AB   

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling 
globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. 
Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.   
Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld 
Networks AB.   
Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är 
Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).  
Läs mer på: www.wyldnetworks.com 
Informationen i detta pressmeddelande har översatts från engelska. I händelse av eventuella språkliga 
avvikelser gäller den engelska versionen av detta pressmeddelande. 
 


