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INVISIO erhåller ytterligare beställningar 
värda 118 MSEK från UK MoD 
 
 
INVISIO har erhållit två beställningar från UK MoD, brittiska försvars-
ministeriet, avseende kommunikationssystem för användning i bepansrade 
stridsfordon och för användare i fält. Det sammanlagda värdet av de två 
beställningarna är 118 MSEK. 
 
Den första ordern, som är värderad till cirka 89 MSEK, avser INVISIO V-Series Gen II-
plattformen och för användning i bepansrade stridsfordon. Lösningen erbjuder 
användaren effektiv kommunikation och ett dubbelt hörselskydd, bestående av en 
kombination av redan införskaffade INVISIO X5 in-the-ear-headset och INVISIO T7 over-
the-ear-headsetet, vilka ansluts till en INVISIO-kontrollenhet. 
 
Lösningen med dubbla hörselskydd sätter en ny standard för kommunikation och 
hörselskydd i extremt högljudda och kritiska miljöer på försvars- och säkerhets-
marknaden. 
 
Beställningen kommer via den brittiska partnern Marlborough Communications Ltd (MCL) 
och leveranser kommer att starta under tredje kvartalet 2022. 
 
”Vi är mycket stolta över att få leverera vårt nya dubbla hörselskyddssystem till en av de 
mest krävande och utmanande miljöerna som ett bandfordon inom militären utgör. 
Ordern stärker vår marknadsposition ytterligare och öppnar även för möjligheten till 
uppföljningsorder”, säger Lars Højgård Hansen, VD för INVISIO. 
 
Beställning värd 29 MSEK avseende det brittiska hörselskyddsprogrammet 
 
INVISIO har också fått en andra order från UK MoD, för ytterligare leveranser till 
programmet Tactical Hearing Protection System Dismounted Close Combat Users (THPS 
DCCU). Ordervärdet uppgår till cirka 29 MSEK och leveranser är planerade till andra och 
tredje kvartalet, 2022. 
 
THPS DCCU är det brittiska försvarsministeriets moderniseringsprogram för hörselskydd 
och kommunikationssystem. INVISIO har tidigare försett THPS-programmet med 
utrustning till ett värde som överstiger 150 MSEK. 
 
Även denna order kommer via Marlborough Communications Ltd (MCL).  
 
  



För mer information, vänligen kontakta: 
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO  
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post: lhh@invisio.com  
 
Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO 
Mobil: +45 5372 7733  |  E-post: mpn@invisio.com 
 
Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 31 mars 
2022, kl. 14:30 CEST. 
 
 
Om INVISIO 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, material-
teknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal 
Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, 
Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och 
är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.  
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