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CARLSQUARE EQUITY RESEARCH INLEDER
AKTIEANALYS AV H&D WIRELESS.
Carlsquare Equity Research inleder bevakning av H&D Wireless AB som är listat på Nasdaq First
North Growth Market sedan December 2017.

Analyserna kommer att finnas på bolagets hemsida under presentationer.
https://investor.hd-wireless.com/presentationer/
Den första analysen har som titel Stora pengar i att digitalisera industrin.
Fullständig första rapport finns på Carlsquare Equity Researchs hemsida länk:
https://www.carlsquare.com/sv/grundanalys-hd-wireless-stora-pengar-i-att-digitaliseraindustrin/
För ytterligare information om detta pressmeddelande vänligen kontakta:
Pär Bergsten, CEO H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: investors@hd-wireless.se
Web: www.hd-wireless.com
Om H&D Wireless AB
H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering
(RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon
trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som
digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner
med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen våren 2019, ingår även MVV Holding
AB med MES systemet Casat och konsulter för produktionsteknik i koncernen. Bland kunderna kan nämnas Volvo Penta,
Swegon och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i
Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: Info@aqurat.se Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800
Webb address: www.aqurat.se
Om Carlsquare
Carlsquare är ett väletablerat analyshus och en finansiell rådgivare med fokus på företagstransaktioner. Carlsquare har
totalt cirka 70 anställda med kontor i Stockholm, Berlin, Hamburg, München, Köpenhamn och London. Tillsammans har
Carlsquare specialistkunskaper inom samtliga 11 GICS sektorer. Carlsquare har lång erfarenhet av att jobba med
aktieanalys anpassad för privata investerare. Sedan början av 2020 har Carlsquare som enskilt analyshus vidareutvecklat
analyserna med ett ökat fokus på institutionella och internationella investerare, samtidigt som relevansen för privata
investerare är bibehållen. www.carlsquare.com/sv/equity-research/

