
Sound Dimension lanserar AiFi Streaming och
förädlad strategi
Med tjänsten Aifi Streaming siktar Bolaget på att licensiera teknologin till de stora aktörerna
inom streaming av musik. Samtidigt skapar den snabba teknikutvecklingen möjligheter för
Bolaget att uppgradera existerande Bluetooth högtalare med AiFi-teknologin. Därför har
Bolaget valt att öka utvecklingstakten på AiFi Inside, som därmed förväntas lanseras redan
under 2023, sex månader tidigare än vad som tidigare kommunicerats.

Idag har Sound Dimension bjudit in till en investerarträff där man demonstrerar sin AiFi-teknologi publikt för första
gången. Ledningen och styrelsen gör samtidigt bedömningen att det finns stort potential i att licensiera AiFi till de
stora aktörerna inom streaming av musik. För att ta tillvarata på denna möjlighet lanseras Sound Dimension AiFi
Streaming, en tjänst riktad till streamingaktörer. Musikstreamingtjänsterna har en enorm räckvidd i antalet lyssnare
och med AiFi Streaming skulle kvaliteten på tjänsten väsentligt förbättras genom att erbjuda en mycket bättre
ljudupplevelse då flera enheter spelar tillsammans.

 “Genom att vi redan idag kan demonstrera den förbättrade ljudupplevelsen, hur AiFi fungerar förväntar vi oss att vår
teknologi väcker stort intresse bland streamingaktörer. Vi räknar med att kunna etablera samarbeten och
kommersialisera AiFi Streaming redan under början av 2023. Att gå ifrån en egen app till AiFi Streaming innebär en
mer renodlad strategi för Bolaget med fokus på B2B-licensiering”, säger Thomas Bergdahl, VD för Sound
Dimension. Thomas fortsätter ”Det är det vi kan bäst. Skalbarheten, effektiviteten och potentialen i
licensieringsaffären bedömer vi idag som bolagets största värde”.

Därutöver kan Bolaget nu ta nytta av att Bluetooth-tekniken har standardiserats än mer. Tekniken finns nu även att
uppgradera mjukvara i existerande Bluetoothhögtalare med Sound Dimensions AiFi-teknologi. Det är en ”grön”
lösning som kan öka penetrationen av AiFi Inside snabbare än vad Bolaget tidigare bedömt.

Detta tillsammans gör att Sound Dimension ökar utvecklingstakten på AiFi Inside, som är Bolagets verkliga
strategiska värde, och därmed undviker utvecklingen av en dongel. Idag är planen att lansera AiFi Inside redan
under 2023, sex månader tidigare än vad Bolaget tidigare bedömt. De första intäkterna från AiFi Inside förväntas
under 2024 och vi står därmed kvar vid tidigare kommunicerat mål om att uppnå postitivt kassaflöde under 2024.

Presentationen från dagens investerarträff finns tillgänglig på www.sounddimension.se/investor-relations.

Om Sound Dimension: Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som
kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik
(förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett
märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny
de facto-standard för ljud. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades
på Spotlight Stock Market i september 2021 (Ticker: SOUND).
 
 För ytterligare information, kontakta:
Thomas Bergdahl, VD, Sound Dimensions AB
e-post: tb@sounddimension.se
telefon: +46 54 183 910, +46 76-601 05 31.
 

Denna information är sådan information som Sound Dimension AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 juni 2022.
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