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Företagsnyheter 

Datum: 19 december 2016 

IAR Systems Group flyttas från Small Cap till 

Mid Cap på Nasdaq Stockholm 

Uppsala, Sverige, 19 december 2016 - IAR Systems Group ABs aktie av serie B (IAR B) flyttas från 

Small Cap-segmentet till Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm till följd av Nasdaqs årliga 

genomgång av marknadsvärden för de nordiska marknaderna. Detta meddelades av Nasdaq den 19 

december 2016 och aktien kommer att handlas inom segmentet Mid Cap från och med 2 januari 2017.  

I Mid Cap segmentet  ingår bolag med ett börsvärde mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro.  

 

”Vårt marknadsvärde har ökat mer än tio gånger som ett resultat av den fokusering som vi påbörjade 

2010. Vår långa historik, starka teknik, kompetenta medarbetare och goda relationer till kunder och 

partners har lagt grunden till denna tillväxt. Jag ser fram emot att fortsatt stärka vår position av en 

ledande leverantör av lösningar som möjliggör nutidens digitala produkter och framtidens innovationer.” 

– Stefan Skarin,  VD,  IAR Systems  

 

### Slut 

 

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

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

Systems are trademarks or registered trademarks owned by IAR Systems AB. All other products names are 

trademarks of their respective owners. 

Kontaktperson IAR Systems 

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB 

E-mail: 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 styr- och reglerteknik,  

medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av  

partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat 

på NASDAQ OMX Stockholm, Small cap. För mer information, besök www.iar.com. 
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