Pressrelease 2017-08-08

Mindmancer byter namn till Irisity
Göteborg — Mindmancer AB (publ) byter idag firmanamn till Irisity AB (publ) och kommer
att handlas på Nasdaq First North med ticker: IRIS.
Vid en extra bolagsstämma i juli togs enhälligt beslut om att ändra firmanamn till Irisity AB (publ).
Detta nya namn representerar väl vår ambition att vara det teknologibaserade bevakningsföretaget.
Det krävs smarta algoritmer för att hantera den stora informationsmängd som en övervakningskamera genererar för ett bevakningsområde. Irisity har dessa patenterade självlärande algoritmer
som i kombination med mänsklig analys skapar hög precision och effektivitet vid identifieringen av
otillåten mänsklig aktivitet.

För ytterligare information:
Marcus Bäcklund, VD
Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com
Erik Stenberg, CFO
Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Irisity AB (publ) utvecklar och levererar intelligent bevakningsteknologi. Våra patenterade
videoanalysalgoritmer är självlärande system med artificiell intelligens baserad på forskning vid
Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I samarbete med ledande internationella larmcentralsnätverk,
skräddarsyr Irisity bevakningen att förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Vi levererar
intelligent kamerabevakning som en tjänst, Security as a Service (SaaS) med aktiv bevakning dygnet
runt, där vi garanterar att väktare endast skickas vid verifierade intrång.
Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2017 kl. 16:00 CET.
This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU
Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for
publication, through the agency of the contact person set out above, at 16:00 CET on August 8, 2017.
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