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CellPoint och Metafax i strategiskt samarbete om kommersialisering av IPR
CellPoint Connect AB och Metafax AS har undertecknat ett licensavtal som innebär ett strategiskt
samarbete om att utnyttja bolagens IPR (Intellectual Property Right) på Bluetooth headsets. Metafax
har patent världen över på fästanordningen, den så kallade ”C-formen” till headset. CellPoint har
patentsökt sin ”EarClick” teknologi som används i det prisbelönta Flamingo Bluetooth headset.
Metafax har utvecklat ”Freebit” headset. Bolaget har patent i USA, Asien och patentsökt i Europa för
det ”Formstöpta C”. C-formen gör att det passar perfekt och sitter komfortabelt i ytterörat.
CellPoint har utvecklat Flamingo headset med ”EarClick” systemet som har utbytbara fästen och därmed
säkrar ergonomisk och individuell passform i ytterörat.
CellPoint och Metafax ser nu nya, stora möjligheter internationellt genom detta strategiska avtal. Det betyder
att bolagen kan använda varandras IPR för att vidareutveckla sina produkter. Avtalet medför även att båda
bolagen nu kan öppna sina distributions- och säljkanaler för Flamingo och Freebit.
Bolagen står tillsammans bättre rustade för att ta större marknadsandelar och bättre möta de utmaningar
som finns på den internationella marknaden som domineras av andra mycket stora aktörer.
Michael Mathiesen, styrelseordförande i CellPoint säger: ”- Metafax har en väl fungerande patenterad
teknologi som våra produktutvecklare kommer att kunna använda för att stärka våra egna lösningar för
komfort och tillpassning i örat. Vårt bolag ligger i det internationella toppskiktet och vi har vunnit priser för
innovativ design och komfort med Flamingo, senast för en månad sedan med vår nya produkt Flamingo
Stereo. Avtalet med Metafax stärker CellPoints position ytterligare.” Han tillägger: ”- Båda bolagen står
starkare internationellt med detta avtal.”
Vidar Sandanger, administrativ direktör i Metafax AS säger: ”- För Metafax som primärt skall genomföra
OEM leveranser i partnerskap med producenter av mobiltelefoner och tillbehör samt licensera ut sin
patenterade teknologi globalt, representerar avtalet med CellPoint ett nationellt och internationellt
genombrott. Det är ett erkännande av våra patent att ett bolag som CellPoint ser kommersiella möjligheter
och potentiella förbättringar med att använda vår teknologi på Flamingo och de andra produkter de har i sin
portfölj. Med CellPoints distributions- och försäljningskanaler i Europa, USA, Kanada och Kina öppnar också
avtalet för nya spännande affärs- och samarbetskonstellationer.

CellPoint Connect utvecklar, tillverkar och marknadsför Flamingo Bluetooth Headset, ett trådlöst headset
med patentsökt EarClick™ teknik för komfortabel passform samt nXZEN och nX6000 med extrem ”noise
cancellation” teknik. Alla produkter är kompatibla med mobiltelefoner och datorer som har Bluetooth®.
CellPoint Connect har kontor i Sverige, Danmark, Norge, Kina, Kanada och USA med marknader i hela
Europa, Nordamerika, Latinamerika och Asien.
CellPoint är noterat på Aktietorget i Stockholm (www.aktietorget.se) med kortnamn: CPNT. Mer information
finns på www.cellpoint.com

Friskrivning
Detta dokument kan innehålla framåtblickande uttalanden beträffande CellPoints verksamhet eller till den miljö i vilken bolaget
bedriver rörelse, och CellPoints strategi, processer och investeringar, vilka är baserade på CellPoints verksamheter, estimat,
prognoser och planering. Dessa uttalanden är ingen garanti för framtida avkastning och involverar risker och osäkerheter vilka är
svåra att förutspå, och/eller är utanför CellPoints kontroll. Ett antal viktiga faktorer kan medföra faktiska följder och resultat som
avviker avsevärt från vad det ges uttryck för i dessa framåtblickande uttalanden. Dessa faktorer inkluderar de angivna i andra
publika rapporter. Följaktligen, läsare ska inte sätta oskälig tillit till sådana framåtblickande uttalanden. I tillägg, dessa
framåtblickande uttalanden relaterar till det datum de är gjorda. CellPoint friskriver sig från alla avsikter eller förpliktelser att
uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, oavsett resultat av ny information, framtida händelser eller på annat sätt.
EarClick™ och nXZEN™ är CellPoint Connect AB:s varumärken och Bluetooth® är ett registrerat varumärke hos Bluetooth SIG,
Inc.
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