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IAR Systems tillsätter regionchef för EMEA 

Uppsala, Sverige – 6 september 2016 – IAR Systems meddelar idag att företaget har utsett Thomas 

Sporrong till regionchef för EMEA. Thomas Sporrong har arbetat på IAR Systems och inom industrin för 

inbyggda system i 13 år, och har genom detta samlat på sig omfattande teknisk kompetens och bred 

erfarenhet av kundrelationer. 

 

”Att utse Thomas Sporrong till regionchef för EMEA är ett tryggt val för att säkerhetsställa vår framtida 

verksamhet och ta tillvara på den stora tillväxtpotentialen som finns för regionen”,  säger Stefan Skarin, 

VD, IAR Systems. ”Tack vare sin breda erfarenhet har Thomas Sporrong en unik förståelse för kunders 

olika behov. Under de senaste månaderna har vi gjort flera strategiska rekryteringar som en del av en 

global investering. Att utse en regionchef för EMEA är ett ytterligare steg för att garantera att vi till fullo 

kan möta den ökande efterfrågan på våra produkter.” 

 

”I min roll som regionchef för EMEA kommer jag att fokusera på att öka 

kreativitet och ambition, samt att leda regionen framåt för ytterligare 

tillväxt”, säger Thomas Sporrong, regionchef för EMEA, IAR Systems. 

”Detta är verkligen en spännande möjlighet och jag ser fram emot att 

arbeta tätt tillsammans med vårt kunniga team för att växa 

verksamheten i EMEA.” 

 

Thomas Sporrong har arbetat på IAR Systems sedan 2003 i flera olika roller. Hans senaste roll var som 

Global FAE (Field Application Engineer) Manager, där han ledde IAR Systems globala team av FAE:er 

samt var ansvarig för produktlanseringar och implementering av säljstrategier. Thomas Sporrong har en 

masterexamen i datavetenskap och en kandidatexamen i elektronik från Mälardalens högskola. Han är 

också utbildad i ledarskap vid Harvard Business School. 

 

IAR Systems har huvudkontor i Uppsala och ett antal sälj- och supportkontor över hela världen, 

inklusive USA, Japan, Korea och Kina. I EMEA har företaget kontor i Uppsala, München samt Paris. 

Dessutom är IAR Systems representerat i ytterligare länder i EMEA via distributörer. 

 
### Slut 

 
Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, IAR Connect, C-SPY, C-RUN, C-STAT, visualSTATE,  IAR 

KickStart Kit, IAR Experiment!, I-jet, I-jet Trace, I-scope, IAR Academy, IAR, and the logotype of IAR Systems are 

– more – 
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trademarks or registered trademarks owned by IAR Systems AB. All other products names are trademarks of their 

respective owners. 

Kontaktpersoner på IAR Systems 

Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB 

Email: josefin.skarin@iar.com 

 

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB 

Email: stefan.skarin@iar.com 

 

Om IAR Systems 

IAR Systems grundades 1983 och är världens ledande oberoende leverantör av programvara för 

programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att  

utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitarsprocessorer, främst inom industriautomation, 

medicinteknik, telekommunikation, konsumentelektronik och fordonsindustri. IAR Systems har ett 

omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR 

Systems Group AB är noterat på NASDAQ Stockholm, Small cap. För mer information, besök 

www.iar.com. 
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