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   Stockholm 7 september 2005 

 

Pressmeddelande 
 
IT Provider investerar i Svenska Tracab AB och samtidigt utses Per Anders-
son till ny VD. 

 

Tracab är leverantör av positionsdata i realtid för sport vilken kan användas av TV 
för att öka upplevelsen för tittaren. Informationen kan också användas för att hjäl-
pa tränare att utvärdera spelares prestationer. Företaget har löst utmaningen med 
positionsbestämmelse inom sport med sitt TRACAB Image Tracking System™ 
vilket identifierar alla rörliga objekt på arenan i realtid. Tracab systemet är baserat 
på Saab Bofors Dynamics ledande högteknologiska bildbehandlings-teknik ur-
sprungligen utvecklad för robotmålföljning. 

 

Tracab gjorde en lyckad introduktion av Tracab systemet på Royal League finalen 
i Göteborg mellan IFK Göteborg och FC Köpenhamn den 26 maj. Tracab levere-
rade positionsdata från matchen som sändes i realtid i Kanal 5 i Sverige och Dan-
mark samt i TV Norge. Med finansieringen från IT Provider är Tracab nu på väg 
mot en internationell lansering av Tracab systemet med inriktning mot fotboll. 

 

”Efter att säkrat finansiering från IT Provider är nu Tracab redo för en omfattande 
internationell expansion vilket kommer att innebära en revolution i sportvärlden” 
säger Johan Apel, styrelseordförande i Tracab 

 

”Jag är också nöjd att presentera utnämningen av Per Andersson som ny VD. Per 
Andersson har en bred internationell erfarenhet och kommer senast från Ericsson 
Saab Surveillance Systems AB där han varit vice VD” fortsätter Johan Apel. 
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”Tracab är ett mycket intressant företag med teknologisk spjutspetskompetens 
inom sin bransch. Med Tracab systemet är det möjligt att digitalisera sport i real-
tid. Med hänsyn till alla digitala distributionskanaler som nu växer fram ser vi en 
stor tillväxtpotential för Tracab” säger Håkan Ramsin, Partner och styrelseordfö-
rande i IT Provider Adviser 1 AB. 

 

  

 

Tracab Image Tracking System™ är baserat på bildbehandlingsteknik med an-
vändning av stereo mätning. Systemet identifierar positionen i realtid av alla are-
nans rörliga objekt. För fotboll används fyra till åtta kamerapar som kontrolleras 
av ett antal datorer. Informationen från dessa kameror analyseras sedan av  Tracab 
Image Tracking System™. Leveransen av denna data sker fortare än 1/25 sekund. 
Efter analysen levererar systemet x, y och z koordinater samt fart och acceleration 
för alla objekt. 
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En av de största fördelarna är att systemet är helt oberoende av sändare eller nå-
gon annan utrustning på spelarna eller bollen. På så sätt sker ingen som helst på-
verkan av spelet.  

 

TRACAB är den ledande leverantören av realtidsinformation för sport. Bolaget 
har utvecklat systemet TRACAB Image Tracking System™ vilket i realtid kan 
följa alla rörliga objekt på en idrottsarena. Med detta system är det möjligt att 
digitalisera ett idrottsevenemang i realtid. 
Bolaget grundades 2004 av Robert Hernadi, Hego AB samt SAAB AB. Sedan 
2005 är riskkapitalbolget IT Provider delägare. Huvudkontoret finns i Stockholm 
i Sverige. 
Ytterligare information finns på: www.tracab.com 
 
IT Provider Adviser 1 AB är ett ledande riskkapitalbolag i Norden som investerar 
i snabbväxande nordiska teknikföretag. IT Provider är rådgivare till fyra invester-
ingsfonder på totalt 3 000 MSEK. Nuvarande ägarportfölj innehåller 32 invester-
ingar inom kommunikationsteknologi, mjukvara och enabling technology. Sedan 
1992 har IT Provider genomfört nästan 90 investeringar. Det gör IT Provider till 
ett av de mest erfarna riskkapitalbolagen i Norden. Ytterligare information finns 
på: www.itprovider.com 
 
För mer information: 
 
Johan Apel, styrelseordförande i Svenska Tracab AB 
+46 70 5157424  
johan.apel@tracab.com 
www.tracab.com 
 
Håkan Ramsin, Partner och styrelseordförande i IT Provider Adviser 1 AB 
+46 8 6140014 
hakan.ramsin@itprovider.com 
www.itprovider.com 

 


