
 

Pressmeddelande 
Datum: 14 mars 2018 

IAR Systems förstärker sin tillväxtstrategi 

genom att anställa industriexperten Ali Sebt 

Företaget utser Renesas Electronics Americas tidigare VD till Chief Corporate Development 
Officer 

Uppsala, Sverige – 14 mars 2018 – IAR Systems meddelar idag att företaget har anställt Ali Sebt som 

Chief Corporate Development Officer. Mr Sebt kommer i sin roll att planera och verkställa strategier för 

att möta IAR Systems ökade ambitioner för framtida tillväxt. Mr Sebt kommer att ha ett speciellt fokus på 

att komplettera företagets IoT-strategi med de växande möjligheterna inom artificiell intelligens (AI). 

 

Ali Sebt har en exceptionell bakgrund inom branschen för inbyggda system genom tidigare positioner, 

bland annat som VD för Renesas Electronics America som är en del av processortillverkargiganten 

Renesas Electronics Corporation. Dessutom har Mr Sebt varit Senior Vice President hos det japanska 

moderbolaget där han var ansvarig för företagets Kalifornienbaserade globala affärsenhet för IoT och 

där han ledde konceptualiseringen, utvecklingen och den globala 

lanseringen av Renesas Synergy Platform. Denna platform lanserades 

under 2016 med IAR Systems som exklusiv verktygsleverantör. 

Nyligen arbetade Mr Sebt som VD och Chief Marketing Officer på 

VIMOC Technologies Inc, en innovatör inom lösningar för smart 

infrastruktur och IoT, där han tog fram strategin för VIMOCs 

mjukvaruplattform som möjliggör AI inom smart infrastruktur. 

 

Mr Sebt har stor passion för innovation och drivs av en stark vilja att 

bygga en bättre värld med hjälp av teknik. Han är en välkänd 

huvudtalare och panelmedlem på en rad stora IoT-evenemang och 

konferenser inom branschen för inbyggda system. 

 

”Vi är oerhört glada att en riktig branschstjärna ansluter till oss på IAR Systems för att ytterligare stärka 

vår strategi för företagsutveckling”, säger Stefan Skarin, VD, IAR Systems. ”Ali Sebt har en djup 

förståelse för branschen för inbyggda system. Hans goda erfarenhet av att skapa och verkställa 

affärsstrategier för IoT och andra växande teknikområden, kombinerat med erkänd kreativitet och 

visionärt tänkande, kommer att möjliggöra nya spännande tillväxtmöjligheter för oss.” 
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”Framväxten av AI förstärker ytterligare möjligheten att skapa en smart värld genom att leverera enligt 

vad IoT förväntas kunna göra, och genom att möjliggöra lösningar som bygger på edge computing”, 

kommenterar Ali Sebt, nyligen tillträdd Chief Corporate Development Officer, IAR Systems. ”Sedan vårt 

samarbete kring Renesas Synergy Platform är jag väl förtrogen med IAR Systems värderingar och jag 

ser fram emot att bli en del av detta servicefokuserade och teknikpassionerade team som har en stark 

ambition att vara en föregångare för framtiden inom branschen för inbyggda system.” 

 

Ali Sebt kommer att börja sin roll som Chief Corporate Development Officer på IAR Systems den 1 maj 

2018. Han kommer att vara placerad på IAR Systems amerikanska huvudkontor i Foster City i 

Kalifornien där han på nära håll kommer att kunna interagera med de många innovatörer och 

teknikentreprenörer som finns i teknikmeckat Silicon Valley. 
 

### 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 

 

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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