26 april 2019

Seminarieinbjudan: Industriell radiostyrning med Claes
Hemberg
Industriell radiostyrning spelar en nyckelroll i den snabba tekniska utvecklingen inom industrin,
både i Sverige och internationellt. Senaste halvåret har ekonomen Claes Hemberg gjort en
djupdykning och undersökt branschen för att bättre förstå dess möjligheter och utmaningar. Den
13 maj presenterar han sina iakttagelser och live-intervjuar olika aktörer i och nära industrin. Värd
för seminariet är Allgon.

Industriell radiostyrning är en svensk paradgren som historiskt vuxit fram i nära
samverkan med svensk exportindustri. Tekniken ska fungera i industrins
affärskritiska produktionsprocesser, i alltifrån extrema miljöer som gruvbrytning och
stålverk och inom transport och logistik. Allgon är med Tele Radio och Åkerströms en
av världens ledande leverantörer av lösningar för industriell radiostyrning till kunder
runt om i världen.
Allgon bjöd i oktober in Claes Hemberg för att få utomstående ögon på industriell
radiostyrning. Hans upptäckter och insikter vill Allgon nu dela. Det handlar bland
annat om teknikutveckling, Industry 4.0, produktion och vad som krävs av branschen
för att möta kundernas allt högre ställda krav framåt.

På scenen intervjuar Claes Hemberg ett antal scengäster, inom och nära anslutning
till branschen.
•
•
•
•

Allgons VD Johan Hårdén.
Claes Beckman, professor vid avdelningen Wireless Systems, KTH.
Anna Stiwne, VD Åkerströms.
Ola Samelius VD Tele Radio.

Tid och plats:
Måndagen den 13 maj kl. 12.00–13.30
Haymarket, Salong 2
Hötorget 13–15, 111 57 Stockholm
Registrering och enklare förtäring fr.o.m. kl. 12.00. Panelsamtalet inleds kl. 12.30.
Seminariet är kostnadsfritt. Observera att det finns ett begränsat antal platser och
kräver anmälan. För att anmäla dig, vänligen följ denna länk.
Seminariet äger rum samma dag som Allgon presenterar sin Q1-rapport och håller
årsstämma för sina aktieägare. Årsstämman startar kl. 14.00, se separat kallelse.
Välkommen!

För mer information, kontakta:
Johan Hårdén, Koncernchef Allgon
johan.harden@allgon.se
073-385 92 19
Om Allgon

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av
industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport,
bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons
omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på
tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud
och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i
Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399
info@fnca.se, som certified adviser.

