
Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster 
inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya 
och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig 
till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion 
Analysis. Image Systems har knappt 100 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås, Sundsvall och 
Skellefteå samt i Finland och Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq 
Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår 
webbplats www.imagesystemsgroup.se 

    
 

 

Linköping 2019-02-04 

Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller 
order på ca 20 MSEK från Moelven Numedal 
Ordern omfattar ombyggnad och uppgradering av justerverket på Numedal, inkl BoardScannerQ, 
Hållfastsortering, sorter- och maskinstyrning samt mekanisk ombyggnad. Projektet genomförs tillsammans 
med Ringsaker Industriservice A/S, i formen av en totalentreprenad där RemaSawco tar det övergripande 
projektansvaret. 

”Med denna investering bygger vi vidare på vår strategi att öka kvalitet och utbyte i hela justerverket samt 
ökar möjligheten att med god säkerhet ta fram hållfastsorterat virke av hög kvalitet ” säger Rune Frogner, VD 
Moelven Numedal AS. ”Efter att vi har sett nyttan och vinsten med införandet av RS-BoardScannerQ i 
justerverket på andra enheter inom Moelven gruppen har vi nu beslutat att genomföra liknande projekt, med 
start i juli 2019”, fortsätter Rune Frogner. 

”Samarbetet med Moelven och dess olika anläggningar, inte minst inom ramen för den gemensamma 
utvecklingen av Det Digitala Sågverket, är mycket viktigt för oss och det är med stor entusiasm vi tar oss an 
det här projektet” säger Johan Friberg, VD Image Systems.  

 

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD Image Systems, telefon: 013-200 100, e-post: 
johan.friberg@imagesystems.se 

 

 

Informationen i denna pressrelease är sådan som Image Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari januari 2019 
klockan 13.00 (CET). 
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