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Smarteq vinner order från italienska Enel värd 7 miljoner kronor 
 
Smarteq Wireless AB, som ingår i Allgongruppen, meddelar att man vunnit en order från det 
italienska energibolaget Enel värd över 7 miljoner SEK över två år.   
 
Enel S.p.A. är ett av Europas största energibolag. Smarteq kommer att leverera 169 MHz-antenner till 
Enels radiobaserade koncentratorstationer för att samla in data från fjärravlästa, ”smarta” elmätare av 
kundernas elförbrukning. Leveranserna påbörjas under första kvartalet 2020.  
 
- Ordern är ett resultat av långsiktigt hårt arbete. Det är ett kvitto på vår förmåga att leverera den produkt 

som bäst möter Enels förväntningar och behov. Affären med Enel, som är ett av Europas ledande 
energibolag, visar också på vårt goda anseende i branschen. Ordern ger sannolik ytterligare möjligheter 
inom detta för oss viktiga affärssegment på flera andra marknader i Europa, säger Smarteqs VD Yasemin 
Heper Mårtensson. 

 
Smarteq är ett dotterbolag till Allgon och är marknadsledande i Norden för antenner till smarta elmätare. 
Företaget levererade förra året över en miljon antenner till kunder i 43 länder.  

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

Yasemin Heper Mårtensson, CEO Smarteq 
yasemin@smarteq.se 
+46 733 97 70 00  
 
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 370 anställda i 18 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 Growth Market (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, som certified adviser.   
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