
 

 

 
 

 

Image Systems AB (publ) utser Mangold Fondkommission  

till ny likviditetsgarant  

 
 

 

Linköping den 18 april 2013 

 

Image Systems AB har utsett Mangold Fondkommission AB som ny likviditetsgarant för bolagets 

aktie som är noterad på Nasdaq OMX Nordic Smallcap lista. Uppdraget startar den 18 april 2013 

och består i likviditetsfrämjande åtgärder, det vill säga minska prisskillnaden mellan köp och 

säljkurs, för att understödja och garantera likviditeten i bolagets aktie och med syfte att skapa en 

mer rättvisande värdering. 

 

 

Frågor besvaras av: 

För Image Systems: Klas Åström, CFO, tel +46 8 546 182 23, e-post klas.astrom@imagesystems.se  
 
För Mangold Fondkommission: Hak-Hyun Lee, Head of Market Making tel +46 8 5030 1562, e-post  hak-hyun.lee@mangold.se 

 
 
Om Image Systems 
Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst 
bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra 
kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företagets vänder sig till en mängd branscher globalt och verksamheten bedrivs i de tre 
affärsområdena RemaSawco, Digital Vision och Motion Analysis.  
 
Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Stockholm, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt utomlands i 
Storbritannien, USA, Finland och Nya Zeeland. År 2012 omsatte koncernen 133 Mkr. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholms 
Small Cap-lista under tickern IS. För ytterligare information besök vår hemsida på imagesystems.se 
 

Om Mangold Fondkommission 
Mangold är en oberoende fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. 
Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom fem affärsområden; i) Aktiehandel, ii) Corporate Finance, iii) Emissionstjänster, iv) 
Kapitalförvaltning och v) Market Making. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt 
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ OMX Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth 
Market samt derivatmedlem på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear 
Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. 
Mangold är noterat på NASDAQ OMX First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. 
 
 

### 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Image Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande  

den 18 april 2013. 


