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Dignita Systems AB ingår distributionsavtal för bearbetning av 

marknaden i Dubai och UAE.  

 
Dignita Systems AB har per september ingått ett distributionsavtal med ASPRO Middle East DMCC. 
Genom detta avtal säkerställer Dignita en dedikerad partner för att bearbeta marknaden i UAE och ta 
en rimlig del av den marknads som nu är på väg att skapas i regionen. 
 
Avtalet sträcker sig över 4 år där ASPRO får en exklusiv rätt att sälja Dignitas produkter i UAE där 
Dignita kan välja att avsluta avtalet om ASPRO inte når upp till satta volymkrav.  
 
Anders Eriksson, VD Dignita: 
”Vi på Dignita är glada att vi kunnat komma överens om ett partneravtal med ASPRO.  
Avtalet ger oss möjlighet att ta del av de volymer som nu skapas i denna mycket expansiva region 
med hög betalningsförmåga samtidigt som vi kan fortsätta att fokusera på våra kärnmarknader i 
Europa” 
 
Hussein Bin Farooq Al Shawarzi, Manager Fleet Industry ASPRO 
”Vi på ASPRO är väldigt glada att vi fått förtroende att vara Dignita Systems Partner i UAE. Vi har 

redan starka indikationer på att behovet av Dignitas produkter finns från ett antal stora potentiella 

kunder där vi redan har goda relationer. Vi känner oss väl förberedda och har stora ambitioner med 

vårt samarbete och ser med tillförsikt på att vara Dignitas distributör i UAE”. 

Om Dignita Systems AB (publ) 

Dignita Systems AB (publ) är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar trafik och 

arbetsplats säkerhetsfrämjande produkter och tjänster som exempelvis alkolås och alkoholmätare 

Vår vision är ”vi räddar liv”, genom användning av våra produkter kan vi kraftigt sänka antalet 

dödsfall samt skadade i trafik och arbetsliv. 

Bolagets produkter innebär en kvalitetssäkring som gör att ett företag eller en privatperson vet om 

de kan framföra ett fordon, utföra en aktivitet eller ett arbetsmoment på ett säkert sätt i enlighet 

med gällande lagstiftning för användning av alkohol i trafik samt arbetsliv.  

Bolaget är listat på aktietorget (DIGS) 

För mer information:  

 

Anders Eriksson, VD Dignita Systems AB (publ) 

Telefon: +46(0)70 314 55 90 

E-post: anders.eriksson@dignita.se   

Hemsida: www.dignita.se 
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