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Företagsnyheter 

Datum: 9 september, 2013 

IAR Systems utvidgar sin verksamhet i USA 

med kontor i Texas 

Uppsala – 9 september, 2013 – IAR Systems öppnar idag ett kontor i Dallas, Texas. IAR Systems är en 

världsledande leverantör av utvecklingsverktyg för inbyggda system och det nya kontoret kommer att 

förstärka företagets räckvidd i centrala USA. Sen tidigare har IAR Systems kontor i Foster City, 

Kalifornien, och i Boston, Massachusetts.  

 

IAR Systems har haft personal på plats i centrala USA i flera år, och på så sätt byggt upp en stark 

kundbas. Marknaden för inbyggda system är stor i regionen och företagets kunder inkluderar såväl 

globala som lokala verksamheter inom bland annat konsumentelektronik, styr- och reglerteknik, 

fordonsindustrin, flygelektronik och medicinteknik. Öppnandet av ett officiellt kontor i regionen kommer 

att ytterligare stärka företagets närvaro och utvidga servicen till både befintliga och nya kunder. 

 

”Vår verksamhet i USA har en mycket positiv utveckling, och vi har alltid ett fokus på att vara 

närvarande där våra kunder behöver oss”, kommenterar Stefan Skarin, VD på IAR Systems. ”Vi har 

byggt upp starka band med många viktiga kunder och partners i centrala USA och vi kommer nu kunna 

utveckla dessa relationer ytterligare. Med det nya kontoret förväntar vi oss förstås också att kunna knyta 

nya värdefulla kontakter och därmed utöka vår kundbas och våra affärer i regionen”. 

 

IAR Systems har sitt huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor i USA såväl som Brasilien, 

Japan, Kina, Korea, Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Företaget representeras dessutom av 

distributörer i ytterligare ett trettiotal länder. Produktutvecklingen drivs från kontoret i Uppsala och ett 

utvecklingskontor i Kalifornien. 

 

 

### Ends 

 

 

Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, C-SPY, visualSTATE, The Code to Success, IAR KickStart 

Kit, I-jet, I-scope, IAR and the logotype of IAR Systems are trademarks or registered trademarks owned by IAR 

Systems AB. All other products are trademarks of their respective owners. 
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Kontaktperson IAR Systems 

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB 

E-post: stefan.skarin@iar.com 

 

Om IAR Systems 

IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av programvara för 

programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av över 19 000 företag för att 

programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, 

konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems tillför värde till organisationer som utvecklar 

inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir 

snabb, effektiv och pålitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera bättre produkter 

snabbare till sina marknader. IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR. 
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