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IAR Systems förändrar sin organisation i USA 

Uppsala, Sverige – 25 oktober 2017 – IAR Systems meddelar att företaget förändrar sin organisation i 

USA. 

 

Efter att IAR Systems rapporterat årets tredje kvartal kan företaget konstatera att försäljningstillväxten, 

trots en återhämtning i Europa, är begränsad då Amerika inte redovisar tillväxt. Andelen nya användare 

av IAR Systems’ programvara har under tredje kvartalet ökat mest i Europa och minskat i Amerika 

under samma period. Företaget bedömer att minskningen i Amerika beror dels på en något turbulent 

marknad, men även på en lokal satsning på vissa kundsegment som inte givit önskat resultat. Regionen 

visade tillväxt under årets två första kvartal men företagets uppfattning är att denna tillväxt berodde på 

aktiviteter som gav tillväxt på kort sikt. Företaget har därför beslutat att förändra organisationen i USA, 

vilket innebär att regionchefen Rich D’Souza lämnar företaget.  

 

På den amerikanska marknaden finns en stor och ökande efterfrågan av den teknik IAR Systems 

tilhandahåller. Företaget har därför en stark tilltro till möjligheterna för stadig tillväxt på under rätt lokal 

ledning. Rekryteringen av en ny regionchef har påbörjats, och under tiden rapporterar den amerikanska 

försäljningsorganisationen direkt till huvudkontoret i Sverige.  

 

Denna information lämnades av IAR Systems Group AB (publ) den 25 oktober 2017. 
 

### Slut 
 
 

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

IAR KickStart Kit, 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. 

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB 

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 
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Om IAR Systems 

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. 

Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens 

innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i 

utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, 

medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och 

sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX 

Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com. 
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