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Press release 5 mars, 2008

Erik Sparre blir ny VD i Lund IP Products AB - LIP
Erik Sparre tillträder som VD i WiFi-företaget LIP och ersätter Lena Wittbjer som 
fortsätter arbetet med LIP på styrelsenivå. LIP  kompletterar samtidigt sin WiFi VoIP 
-plattform med en ny audioplattform för högtalare som ska lanseras internationellt.

Erik Sparre har en bakgrund från Sony Ericsson, Anoto och Ericsson Mobile Communications 
i Lund, där han ansvarat för användarvänlighet och interaktionsdesign. Efter ett par år med 
eget konsultbolag där uppdragen varierat mellan projektledning och produktplanering, tar Erik 
den första mars över VD-rollen på LIP. Närmast ska fokus ligga på att stärka och utöka LIPs 
säljkanaler samt utveckla nya referensprodukter till LIPs båda plattformar; WiFi VoIP plattfor-
men ”VOICE by LIP” och en ny audioplattform, ”EARs by LIP”.

”Det här är en spännande utmaning som jag ser fram emot” säger Erik Sparre. LIP är ett 
bolag som på rekordtid åstadkommit mycket. Man har på bara två år etablerat sig både kund 
- och teknikmässigt med en egenutvecklad WiFi VoIP-plattform och egen WiFi-telefon som nu 
finns på marknaden.  Kvaliteten och snabbheten ska vi bygga vidare på nu när vi släpper fler 
produkter.” 

Enligt avgående VD Lena Wittbjer lämnar LIP nu uppstartsfasen och blir ett mer moget bolag. 
Fokus är att skaffa fler kunder genom strategiska relationer samt att utveckla VOICE och 
EARs plattformar med referensprodukter, där trenden går mot multimedia.

”Det är viktigt att bolaget får en lokalt baserad VD med gedigen telefonkunskap. Eriks bakgr-
und från mobiltelefonbranschen och ledarskap från produktutveckling och interaktionsdesign 
betyder mycket för LIP och jag är övertygad om att bolaget kommer att utvecklas starkt under 
hans ledning”, säger Lena som fortsätter jobba från styrelsenivå.

LIP för idag diskussioner med flera stora potentiella kunder om ”VOICE by LIP” och den 
egna WiFi-telefonen TA100, som nyligen blev tillgänglig för konsumenter.  Inom kort släpps 
plattformen för högtalare, EARs by LIP. För att skapa finansiellt utrymme för produktutveck-
lings- och marknadstillväxt, inleds en kapitalanskaffningsrunda under våren.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Sparre, VD:  0707-485 184, erik.sparre@lip-wifi.com
Anders Alvin, styrelseorförande: 0705-93 21 38, and@lundinova.se
Lena Wittbjer: 076-844 77 81, lena.wittbjer@lip-wifi.com
För bilder på personer och produkter: www.lip-wifi.com

LIP, Lund IP Products  grundades 2006 som en avknoppning till teknikkonsultförtaget Lundi-
nova AB. Företaget utvecklar och säljer plattformar inom trådlös kommunikation med referen-
sprodukter inom telefoni och audio. Produkterna kundanpassas mjuk- hårdvaru- och design-
mässigt. LIP säljer även en egenutvecklad telefon via distributörer och nätbutiker. LIP har säte i 
Lund och sysselsätter ett tiotal personer.
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