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Pressmeddelande 

Datum: 7 november 2017 

IAR Systems utökar sitt ägande i Secure 

Thingz 

Uppsala, Sverige – 7 november 2017 – IAR Systems meddelar att företaget har tecknat avtal om att 

utöka sitt delägande i Secure Thingz, en leverantör av avancerade säkerhetslösningar för inbyggda 

system inom Internet of Things (IoT), från 10 procent till 20 procent.  

  

I april 2017 kompletterade IAR Systems sin produktportfölj med datasäkerhet genom att gå in som 

tioprocentig ägare  i Secure Thingz. Avtalet medförde även en möjlighet för IAR Systems att utöka 

ägarandelen. I november 2017 har IAR Systems tagit till vara på den möjligheten och tecknat avtal om 

att förvärva ytterligare aktier i bolaget. Likvid för aktierna kommer att regleras under första kvartalet 

2018 och IAR Systems ägarandel uppgår därefter till 20 procent av Secure Thingz.   

 

Secure Thingz fokuserar på produkter och tjänster för utveckling, hantering och utförande av inbyggd 

datasäkerhet och trygghet i enheter och produkter. Samarbetet mellan Secure Thingz och IAR Systems 

fokuserar främst på hantering av kritisk information under utvecklingsprocessen. Med investeringen i 

Secure Thingz kommer IAR Systems att kunna erbjuda sina kunder över hela världen produkter som 

garanterar datasäkerhet och trygghet genom hela utvecklings-och tillverkningsprocessen, något som blir 

allt viktigare för kunden i takt med  det växande antalet uppkopplade enheter.  

 

Denna information är insiderinformation som IAR Systems Group AB (publ) är skyldig att offentlig göra i 

enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande 

genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 08.30 den 7 november 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. 
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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 

 

 

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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