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Pressmeddelande 

Datum: 7 oktober 2021 

Tidigare vd för IAR Systems amerikanska 

dotterbolag, Nadim Shehayed, har erkänt sig 

skyldig till kriminella förskingringar och dömts 

till fängelse, villkorlig dom och återbetalning  

Stockholm, Sverige – 7 oktober 2021 –  I.A.R. Systems Group meddelar idag att den tidigare USA-chefen 

/ VDn för IAR Systems amerikanska dotterbolag IAR Systems Software Inc, Nadim Shehayed, erkänt sig 

skyldig till kriminella förskingringar och dömts till fängelse, villkorlig dom och återbetalning. Till följd av de 

ekonomiska oegentligheterna som upptäcktes, väcktes det 2013 brottsmål mot Nadim Shehayed,  USA-

chefen / VDn för IAR Systems amerikanska dotterbolag IAR Systems Software Inc. Shehayed erkände 

sig skyldig till tre fall av brottsliga förskingringar i San Mateo County Superior Domstol i juni 2021. 

 

Åtalen och de skyldiga grunderna härrör från Shehayeds olagliga verksamhet som upptäcktes av IAR 

Systems under 2012 och den rättsliga processen har pågått sedan september 2012. Den 5 oktober 2021 

dömde domstolen Shehayed till återbetalning på totalt 550 000 USD varav Shehayed omedelbart betalade 

250 000 USD.  Resterande ska betalas i ytterligare omgångar.  

 

Erhållen ersättning redovisas i resultaträkningen när betalning sker. De första 250 000 USD betalades in 

och redovisades som intäkt i september. Resterande 300 000 USD kommer att betalas ut i delbetalningar, 

varav den första, till ett belopp av 100 000 USD, ska betalas senast den 4 april 2022. Domstolen beslutar 

vid senare tillfälle om tidplan gällande betalning av de återstående 200 000 USD. Shehayed kommer 

också att, förutom fängelsetid, avtjäna tre års villkorlig dom under överseende av domstolen och har 

beordrats att skriva en formell ursäkt till representanter på IAR Systems.  

 

 

### Slut 

 

 

Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, Embedded Trust, C-Trust, 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 product 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. Från och med 2018 är Secure Thingz, en leverantör av avancerade 

säkerhetslösningar för inbyggda system inom IoT, en del av IAR Systems. IAR Systems Group AB är 

noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com. 
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