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MSAB erhåller genombrottsorder från USA på 168st XRY Field Version 

En myndighet i USA har beställt 168 enheter av MSAB´s  produkt XRY Field Version ver 2. 
Ordervärdet uppgår till knappt 1,9 millioner USD, motsvarande drygt 14 MSEK. Ordern, som 
erhållits efter en mycket genomgripande utvärdering, kommer att levereras under det tredje 
kvartalet 2010. 

Av hänsyn till kunden kommer beställande myndighet att närmare anges vid ett senare 
tillfälle. 

- Det här är den största ordern någonsin i MSABs snart 26-åriga historia och vi är 
naturligtvis mycket nöjda med att ha vunnit upphandlingen i hård konkurrens, säger VD 
Joel Bollö i en kommentar. Det är en stor order och utan den organisationsuppbyggnad 
som vi genomfört de senaste åren inom såväl utveckling, försäljning och administration 
som produktion och logistik skulle vi aldrig ha vunnit upphandlingen. Vår etablering i USA 
har nu i ett tidigt stadium burit frukt.  

Den här upphandlingen har pågått under en längre tid och kundens utvärdering har varit 
genomgripande och grundlig. Det har ställts stora krav på vår leveransförmåga och 
produktens tekniska kvalité. Vi behåller vår marknadsledande position fortsätter Joel 
Bollö. 

Att vi nu etablerat oss som leverantör till en viktig myndighet i USA är en kvalitetsstämpel 
och innebär att vi har goda förhoppningar om kompletterande order, avslutar Joel Bollö 

Med anledning av ovanstående inbjuder MSAB journalister och aktieägare till pressträff i 
bolagets lokaler, Råsundavägen 1-3 i Solna. Pressträffen kommer att inledas kl 13.oo den 5 
juli 2010. 

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. 


