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INVISIO får order från den nya kunden belgiska 
armén på 30 miljoner SEK. Följdorder om 20 
miljoner SEK förväntas inom kort 
 
INVISIO har, i partnerskap med Thales Belgien, erhållit en order på 
kommunikations- och hörselskyddssystem från belgiska armen. Ordervärdet för 
INVISIO är 30 miljoner SEK och leveranserna planeras ske under kvartal fyra 
2019 och första halvåret 2020. INVISIO förväntar sig en första uppföljnings-
order inom kort om 20 miljoner SEK och anser att den långsiktiga potentialen 
för ytterligare order från den nya kunden är betydande. 
 
Upphandlingen är den belgiska arméns största militära moderniseringsprogram för 
kommunikation och hörselskydd. Programmet syftar till att minska hörselnedsättning och 
förbättra användarnas kommunikationskapacitet i kritiska miljöer. 
 
Den erhållna ordern för kommunikations- och hörselskyddssystem har tagits i partner-
skap med Thales Belgien, som är huvudentreprenören för detta program. 
 
”Det är glädjande att vi vunnit ännu en upphandling och att vi får möjlighet att leverera 
till belgiska armen. Orden är ett av flera bevis för att försvars- och säkerhetsindustrin 
börjar sätta alltmer fokus på kommunikations- och hörselskyddsbehovet i kritiska 
miljöer", säger Carsten Aagesen, SVP Global Sales & Marketing vid INVISIO. 
 
INVISIOs kommunikationssystem är baserade på enkelhet, modularitet och flexibilitet för 
att passa kommunikationsbehoven hos användare i uppdragskritiska miljöer, både till 
fots och i fordon.  
 
I över ett decennium har INVISIO varit marknadsledande och dess olika kommunika-
tionslösningar har blivit det givna valet för moderniseringsprogram inom försvar och 
säkerhet över hela världen. Alla INVISIO-system utvecklas och testas i nära samarbete 
med några av världens mest krävande användare med sikte på att skydda dem samt 
förbättra deras kapacitet under viktiga uppdrag. 
 
Plug-and-play-integration mellan kontrollenheter, intercom, headset och kablar är 
nyckeln till INVISIO-systemets mångsidighet, eftersom den möjliggör anslutning av ny 
INVISIO-utrustning utan konfigurering. Alla INVISIO-system bygger på lösningen 
INVISIO IntelliCable™, en unik patenterad teknologi för identifiering av enheter som gör 
alla nuvarande och framtida INVISIO-enheter kompatibla. 
 
  



För mer information, vänligen kontakta: 
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications 
Mobil: + 45 5372 7722 | E-post: lhh@invisio.com 
 

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, 
INVISIO Communications 
Mobil: + 45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com 

 
Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande 
den 2 oktober 2019 kl. 08.30 CEST. 
 
Om INVISIO Communications AB (publ) 
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga 
och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar 
specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, 
materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i 
Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är 
noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.  
 
About Thales  
Thales (Euronext Paris: HO) is a global technology leader shaping the world of tomorrow today. The Group 
provides solutions, services and products to customers in the aeronautics, space, transport, digital identity and 
security, and defence markets. With 80,000 employees in 68 countries, Thales generated sales of €19 billion in 
2018 (on a pro forma basis including Gemalto). Thales is investing in particular in digital innovations — 
connectivity, Big Data, artificial intelligence and cybersecurity — technologies that support businesses, 
organisations and governments in their decisive moments. www.thalesgroup.com 
 
About Thales in Belgium  
Thales has served the Belgian defence, security, space and transportation markets for more than 50 years. 
Today, the Group employs more than 800 people at seven sites across Belgium: in Brussels, Charleroi, Genk, 
Herstal, Leuven, Hasselt and Tubize. Thales supports Belgium’s critical infrastructure and service providers 
(energy, transport, telecoms, banking, water) in their efforts to combat cyberthreats. The company’s engineers 
and experts work alongside customers to provide tailored data encryption solutions and cybersecurity services.  
 

mailto:lhh@invisio.com
mailto:mpn@invisio.com
http://www.invisio.com/
http://www.thalesgroup.com/

	Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO Communications Mobil: + 45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com

