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PRESSRELEASE
Arcoma förstärker sitt partnerskap med Canon Europa, förväntad
försäljningsökning ca 25 MSEK per år.
Med omgående effekt kommer Arcoma, under eget varumärke, kunna sälja röntgensystem med
Canons mjukvara och detektorer till kunder över hela Europa, Mellanöstern och Afrika.
Fram till nu har Canons distributörer köpt bildsystem och detektorer direkt från Canon Europa, och
har därmed haft dubbla inköpskanaler för att få ett komplett system. Det nya avtalet ger Arcoma
möjligheten att leverera kompletta system där Arcoma redan innan leverans kan säkerställa
funktionalitet och kvalitet för systemen och dessutom reducera installationstid för kunderna. Avtalet
beräknas öka Arcomas omsättning med cirka 25 MSEK per år och kommer att stärka Arcomas
varumärke i Europa avsevärt.
”Vi är stolta över att kunna sälja kompletta Arcomasystem med Canons detektorer över hela EMEA.
Att vi stärker vår allians med Canon ger oss möjligheten att konfigurera systemen innan installation,
vilket kommer innebära en kortare installationstid hos slutanvändaren samtidigt som vi kan säkra
funktionalitet och kvalitet innan leverans. Det här är också en viktig del i Arcomas strategi att stärka
Arcomas varumärke och produktutbud”, säger VD Mikael Högberg.

Arcoma, med lång erfarenhet inom branschen, är en ledande leverantör av integrerade
digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder
den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga
positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder
kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets
produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av
Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First
North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Högberg, VD & koncernchef, telefon: 0470-70 69 85, E-post mikael.hogberg@arcoma.se

För mer information om Arcoma, besök www.arcoma.se
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