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NOTE vinner viktigt uppdrag för Philips Healthcare 
 
Efter en omfattande utvärderingsprocess har NOTE fått uppdraget som tillverkningspartner för Philips 
Mammography Solutions, en division inom Philips Healthcare. Philips Mammography Solutions 
genomför en omorganisation av verksamheten i Solna, vilket innebär att en stor del av den interna 
elektronikmonteringen outsourcas till NOTEs anläggning i Norrtälje. Flytten av tillverkningen gör det 
möjligt att utnyttja NOTE Norrteljes kapacitet för exempelvis montage av komplexa system i 
renrumstillverkning, inklusive testning. 
 
Philips Mammography Solutions utvecklar och tillverkar den digitala mammografienheten Philips 
MicroDose, ett beprövat och kraftfullt diagnosverktyg som kan upptäcka bröstcancer i ett tidigt stadium. 
Samarbetet fokuserar på MicroDose-detektorn, en komplex enhet som i ett senare skede monteras till 
en MicroDose-modul med hög bildkvalitet och som klarar en hög effektivitet vid låga stråldoser.  
 
”När vi påbörjade urvalsprocessen av leverantör hade vi begränsad erfarenhet av NOTE, men vi blev 
redan från början imponerade av företagskulturen, människorna och specialistkompetensen vid 
Norrtäljeanläggningen, och den formella utvärderingsprocessen bekräftade detta. NOTE är en partner 
som förser oss med de ingenjörstjänster och den tillverkningssupport vi behöver, i kombination med 
flexibilitet och geografisk närhet. NOTEs värderingar, arbetsmetoder och kommunikation håller 
konsekvent hög standard, från företagsledning till fabriksgolvet, och det gör att vi känner oss trygga”, 
säger Ivan Davegårdh, Senior Manager Operations på Philips Mammography Solutions. 
 
”Vi är mycket nöjda och stolta över att Philips har valt oss som ny strategisk partner i samband med 
omorganisationen av Philips Mammography i konkurrens med befintliga leverantörer. Samarbetet 
passar vår strategi eftersom Philips är en kund som ställer höga krav, vilket vi eftersöker”, säger 
Henrik Nygren, finansdirektör och tillförordnad VD och koncernchef för NOTE. 
 
”Vår förstärkta kompetens och certifiering enligt ISO 13485 fortsätter att ge utdelning”, sammanfattar 
Martin Gutberg, VD för NOTE i Norrtälje. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Henrik Nygren, finansdirektör samt tillförordnad VD och koncernchef för NOTE, tel. 08-568 990 03,  
070-977 06 86 
Martin Gutberg, VD för NOTE Norrtelje AB, tel. 0176-794 70, 070-878 80 39  
Ivan Davegårdh, Senior Manager Operations på Philips Mammography Solutions, tel. 070-508 39 39 
  
Om NOTE 
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av 
elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box 
build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns 
etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2014 uppgick till 1 
064 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 960. NOTE är noterat på Nasdaq 
Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu. 
 
Om Philips Healthcare 
Philips levererar meningsfulla innovationer till våra kunder och deras patienter. Vi utvecklar 
vårdlösningar i samarbete med läkare och kunder som förbättrar utfallet för patienter, skapar värde 
och ökar tillgängligheten till vården. Philips är ett världsledande hälsovårdsföretag (baserat på 
försäljning), i nivå med General Electric och Siemens. Vår största marknad, USA, stod för 40 procent 
av försäljningen inom Philips Healthcare 2013, följt av Kina, Japan och Tyskland. Tillväxtregioner 
bidrog med 25 procent av Philips Healthcares försäljning. 
 
NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2015 klockan 8:30. 


