
 

 

Första dag för handel i Sound Dimension 

Idag är första dag för handel i Sound Dimension som är verksamma inom teknikbranschen. 

Bolaget har utvecklat patenterade tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik med 

artificiell intelligens (AI).  

 

Sound Dimension grundandes 2013 och är verksamma inom teknikbranschen. Initialt baserades 

Bolaget sin verksamhet på två teknologier; dels den grundläggande ljudteknik som fokuserar på 

själva hårdvaran i varje enskild högtalare och dels den artificiella teknologi som idag heter Artificial 

Intelligence Fidelity – AiFi. Sound Dimensions vision är att på chip-nivå integrera AiFi-teknologin 

i nytillverkade ljudenheter och därigenom göra AiFi till en de facto-standard på marknaden för alla 

anslutna ljudenheter - oavsett märke, storlek eller uppgift.  

 

”Vi är mycket glada för intresset som Sound Dimension visats genom nyemissionen och ser fram 

mot resan att etablera en ny de facto-standard för ljud. Noteringen på Spotlight market ger Bolaget 

möjligheten att säkerställa att verksamheten är publikt transparent för såväl investerare som 

kunder, vilket är en viktig del i att säkerställa Bolagets trovärdighet som varumärke. Tack vare det 

kapital vi nu erhållit kan vi ta det första steget i vår strategi genom att färdigutveckla och lansera 

AiFi APP för att visa på styrkan vad AiFi kan göra och sprida budskapet. Vi kommer även att 

förbereda för AiFi Dongle, steg 2, med vilken alla existerande aktiva högtalare kan få ett nytt och 

bättre liv. Steg 3 i vår strategi är AiFi Inside, vår teknologi implementerat direkt på chipnivå vilket 

innebär att högtalare kommer kunna ha AiFi Inside redan från början,” säger Thomas Bergdahl, 

VD, Sound Dimension.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 oktober 2021 

 



 

 

”Idag inleds handeln i Sound Dimension och vi önskar bolaget varmt välkomna till Spotlight. 

Sound Dimension är ett spännande teknikföretag som erbjuder en teknisk lösning som 

kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens. Det ska bli intressant att följa deras tillväxtresa”, 

säger Carl-Henrik Nordberg, Head of Listing, Spotlight.  
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OM SPOTLIGHT 

Spotlight är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts. Hos oss är det enklare och 

tryggare för bolagen att vara noterade. Vi erbjuder en helhetslösning som ökar synligheten för 

våra bolag genom unika mediesamarbeten. Investerare får genom Spotlight möjlighet att bli 

delägare i cirka 160 tillväxtbolag i olika branscher från flera länder, däribland bolag som Bahnhof, 

Freetrailer och Synthetic MR. 
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