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MSAB vinner banbrytande affär i Japan
MSAB, ett världsledande företag inom mobil forensik, etablerade sig i Japan under 2019. Sedan
dess har bolaget succesivt ökat sin försäljning av produkter och lösningar. I juni 2021, har MSAB
erhålligt en större order från en japansk myndighet. ”Detta är ett fantastiskt genombrott, det visar
att vår strategi för en så stor och viktig marknad som Japan, har varit helt rätt”, säger Joel Bollö, vd
för MSAB.
Försäljningen avser initialt 50 system av extraktionslösningen XRY, vilka kommer att levereras till
samtliga prefekturer i Japan under andra halvåret 2021. Den initiala ordern är på drygt 3 miljoner
SEK.
”Ordern bidrar påtagligt till att etablera MSAB på den japanska marknaden och potentialen att växa
affären i volym förväntas vara stor under de närmaste åren. Affären ger även de nödvändiga
referenser som behövs för att attrahera andra Japanska myndigheter som hanterar mobil
kriminalteknologi”, säger Mikael Falkovén, VP Sales EMEA & Asia för MSAB.
Den japanska högteknologiska marknaden kräver ett stort mått av kvalitetsgranskning, vilket innebär
specifika och höga krav på leverantörer som MSAB.
”Ordern bekräftar att våra produkter är bland de bästa i världen och därtill överträffar
kvalitetskraven. Vi fortsätter att höja våra ambitioner tillsammans med våra partners i Japan, i närtid
introducerar vi ytterligare tjänster och lösningar för att bidra till den digitala transformationen inom
det mobilforensiska området i Japan”, säger Joel Bollö.
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Om MSAB
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila
enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande
myndigheter, så som; polis, militär och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de
facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering
och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar
kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är
noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B.
www.msab.com

