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Marcus Bäcklund slutar som VD för Irisity under 2023. 
 
Irisity AB (publ) VD Marcus Bäcklund har informerat styrelsen om att han önskar lämna sin roll som VD 
under 2023. Marcus tillträdde som VD för Irisity i januari 2017.  
 
Under Marcus ledarskap har Irisity haft en stark utveckling och blivit en ledande internationell aktör inom AI-
baserad analys för säkerhet. 
 
Styrelsen inleder nu rekryteringsprocessen för att finna en ny VD. Marcus kommer att kvarstå som VD till dess att 
en ny VD rekryterats och kommer att aktivt bistå bolaget under denna övergångsperiod. 
 
”Marcus lade, tillsammans med sitt team, grunden till den strategiska inriktning som tillsammans med det viktiga 
förvärvet av Agent VI tagit Irisity till den nuvarande starka internationell position bolaget har. En utveckling som 
möjliggjorts genom Marcus starka drivkraft och engagemang. Jag och alla i styrelsen vill varmt tacka Marcus för 
hans värdefulla insatser för Irisity och för hans ansvarstagande att göra övergången till en ny ledare för bolaget så 
smidig som möjligt”, säger Lennart Svantesson, styrelseordförande i Irisity. 

 
Styrelsen för Irisity har samtidigt tillsammans med Marcus och ledningen lagt fast en fokuserad strategi mot de tre 
vertikalerna; Education, Rail, och Monitoring Centers för att ytterligare öka bolagets konkurrenskraft och tillväxt. 
Inom dessa vertikaler fortsätter Irisity att utveckla lösningar baserade på bolagets avancerade algoritmer i 
kombination med teknologier som anonymisering och ”embedded”-kameralösningar. Styrelsen ser mycket positivt 
på potentialen som frigörs genom denna fokuserade strategi, fortsätter Lennart Svantesson.   
 
”Jag är stolt över vad vi åstadkommit tillsammans under mina snart sex år med Irisity. Vi har vuxit kraftigt, både 
organiskt och genom förvärv, och gjort intåg på nya marknader som gett oss en tydligare och starkare 
internationell position. Jag ser fortsatt stor potential framledes, så för mig är det lika naturligt som viktigt att det nu 
blir en bra stafettväxling. Jag fullföljer mitt engagemang fullt ut tills en ny VD är på plats och överlämning har 
skett”, säger Marcus Bäcklund VD på Irisity. 
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Denna information är information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående 
kontaktpersoners försorg, kl 08:00 CET den 27 oktober 2022. 

 
 
 
 
 

About Irisity 
 

Irisity AB (publ) is a world-leader in AI-powered video analytics solutions for enhanced safety and security. As of October 13, 2021, 
Agent Vi is part of Irisity. Founded in 2006, Irisity has offices in Sweden (HQ), Israel, North and South America, UAE, Denmark, Japan 
and Singapore. The combined company is serving a network of integrators, distributors, and technology partners globally. 

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS, Certified Adviser: Erik Penser Bank 
AB +46 8 463 83 00 certifiedadviser@penser.se 


