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Pressmeddelande 2010-09-21  (NGM: MSAB B)  
För omedelbar publicering  
  
 
 

Ytterligare en beställning har erhållits från en myndighet i USA. Ordern gäller 421 enheter av 
MSABs  produkt XRY Field Version ver 2. Ordervärdet uppgår till 4,6 MUSD, motsvarande 
32 MSEK. Ordern ska levereras inom 120 dagar. 

Micro Systemation får bolagets största order genom tiderna på 32 miljoner kronor 

- Detta är den i särklass största order som MSAB har erhållit någonsin och givetvis mycket 
prestigefyllt för oss. Den investering vi har gjort i form av att starta upp lokal verksamhet i 
USA har visat sig vara ett strategiskt rätt beslut, och verksamheten går nu med rejäl vinst 
redan under det andra verksamhetsår.  

- Upphandlingen har pågått under en längre tid där samtliga av våra starkaste konkurrenter 
har deltagit. Kunden har genomfört omfattande utvärderingar vilket har gynnat MSABs 
fokus på produktkvalitet, säger VD Joel Bollö. 

 

Efter önskemål från kunden kommer beställande myndighet inte preciseras vid detta tillfälle. 

 

 

För ytterligare information, kontakta VD Joel Bollö: joel.bollo@msab.com eller  

CFO Joachim Sandberg: joachim.sandberg@msab.com Telefon +46 8 739 02 70 

 

 

 

 

 

 
Micro Systemation är en ledande aktör inom kriminalteknologi för mobiltelefoner och andra portabla enheter. Bolaget har kontor 
i Europa och i USA samt ett nätverk av distributörer runt om i världen. Den egenutvecklade mjukvaran XRY har blivit en de 
facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Micro Systemation levererar idag en totallösning 
inom ”mobile forensics” med obruten beviskedja. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud och möjlighet att bli 
certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Micro Systemation är noterat på NGM-börsen för nordiska 
tillväxtbolag sedan 1999. 
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