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VD-brev februari – BeammWave 
 
Vilken mäktig och märklig känsla att vakna upp och inse att man befinner sig mitt i en IPO-process! Det 
är knappast vad jag väntade mig när jag startade på BeammWave för drygt två år sedan och vilken 
resa det hittills har varit.  
 
Teamet har vuxit från en till femton och det är inte vilket team som helst. Jag vill påstå att vi har den 
absoluta världsklassen, stora ord men jag tycker vi har fog för det, när det gäller 5G-system, 
specifikation, patent, algoritm samt RF-design. 
 

• Bolaget har nu fem godkända patent och har gjort ytterligare tretton ansökningar 
• Första tape-outen är gjord och den resulterade i ett fungerande chip 
• Vi har anställt en CFO med erfarenhet av listad miljö 
• BeammWave har fått in en extremt erfaren och driven säljchef 
• Kom med på Ny Tekniks 33-lista 
• Över 1 700 följare på LinkedIn 
• Många bra diskussioner med både partners och kunder 

 
Vi är ett deeptech-bolag och våra framgångar kommer till stor del bero på hur vi hanterar våra tekniska 
utmaningar. För oss är försäljningen endast en mindre del snygga presentationer och i stället 
huvudsakligen något som avgörs ingenjörer emellan, baserat på mätresultat. 
 
Därför är det roligt att kunna konstatera att chipet som vi nu har mätt igenom och är i färd att revidera 
till nästa version, bevisar att vi kan: 
 

• etablera den komplexa design och simuleringsmiljö som vi behöver 
• designa ett RF-chip med 100% egen IP 
• göra en tape-out med lyckat resultat 
• testa och karaktärisera chipet 
• återföra resultaten till utvecklingsmiljön. 

 
För många av er låter kanske detta som en tråkig och svårbegriplig utvecklingsprocess, men för mina 
öron är det ljuv musik. Detta betyder att vi gjort en full utvecklingscykel på ett lyckosamt sätt och 
därmed minskat teknikrisken betydligt. 
 
Branschen är otroligt nyfikna på vad vi gör och vi har inga problem att öppna diskussioner på rätt nivå 
med de största spelarna. Vi kommer naturligtvis att närvara på Mobile World Congress i Barcelona nu i 
början av mars, vilket har resulterat i många på förhand inbokade möten. 
 
Teckningsperioden för vår IPO stänger nu på fredag den 25 februari, så ännu finns det tid att investera! 
Det är lite tuffare klimat än vanligt att gå till börsen och vår resa kommer med all säkerhet innebära både 
toppar och dalar. För oss som är långsiktiga finns det däremot bara en väg och det är framåt! 
 
Är du intresserad av att veta mer så hittar du både prospekt och möjlighet att teckna här: 
Nordnet 
Avanza 
 
Stefan Svedberg, 
VD BeammWave AB 

https://www.nordnet.se/se/kampanjer/ipo/beammwave
https://www.avanza.se/min-profil/mina-uppgifter/erbjudanden/erbjudande.1644497728926.html


   
 
För mer information vänligen kontakta: 
Stefan Svedberg, VD 
+46 (0) 10 641 45 85 
info@beammwave.com 
 
BeammWave AB 
www.beammwave.com 
BeammWave AB är experter på kommunikationslösningar för frekvenser över 24GHz. Bolaget bygger en lösning avsedd för 5G, i 
form av ett 3x3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att 
leverera en lösning med högre prestanda till en lägre kostnad. 
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