
  
  

 

 

 

Pressmeddelande     19 januari 2017 

 

True Heading AB (publ) får rätt mot 

Sjöfartsverket. 
 

True Heading har fått rätt i den anmälan som gjort till 
Förvaltningsdomstolen avseende Sjöfartsverkets upphandling av 

nytt lotssystem.  
 

True Heading har idag fått reda på att Sjöfartsverket har avbrutit den 
upphandling som genomförts för ett nytt navigationsstöd till lotsarna. 

True Heading anmälde i november upphandlingen till Förvaltningsrätten i 

Linköping och förhandling skulle skett i ärendet imorgon den 20/1. 
Sjöfartsverket valde dock istället att idag återkalla upphandlingen och till 

Förvaltningsrätten erkännt att man ej genomfört upphandlingen enligt 
gällande regler vilket True Heading anfört i sin anmälan.   

 
”Vi hoppas nu att upphandlingen görs om på ett sätt som ger alla 

leverantörer en ärlig chans att kunna medverka på lika villkor. Vi hoppas 
också att Sjöfartsverket tar hänsyn till det försämrade säkerhetspolitiska 

läget och väljer en lösning som stödjer nationens intressen i en 
lotsnavigationslösning där detta bör vara viktigt”, säger Anders 

Bergström, arbetande styrelseordförande i True Heading AB.  
 
För ytterligare information: 
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se 
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910 
 
Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 10 januari 2017. 
 
True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.  
True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification 
System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk 
navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar 
och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en 
naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om 
olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad 
navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.  
 
 
För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com 

http://www.trueheading.se/
http://www.seapilot.com/

