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Pressmeddelande                22 april 2020 

 

SDS håller livesänd pressträff med anledning av publicering av delårsrapport 

Stockholm 22 april 2020 

SDS kallar till en livesänd pressträff onsdag 22 april klockan 16.00. Under pressträffen kommer 

SDS vd Tommy Eriksson gå igenom bolagets delårsrapport för årets första kvartal, samt berätta om 

bolagets utveckling framåt. 

Pressträffen arrangeras av Pressträff Direkt och hålls onsdag 22 april kl. 16.00. Pressträff Direkt är 

en tjänst som tillhandahålls av Laika Consulting i samarbete med Direkt Studios, en del av 

Nyhetsbyrån Direkt. Livesändningen kommer att sändas på Direkt Studios Youtube-kanal: 

https://www.youtube.com/watch?v=mYM9huCf4GY 

Under pressträffen finns möjlighet att ställa frågor till bolaget i sändningens kommentarfält. 

Frågor kan även mailas i förväg till: kaarlo.airaxin@laika.se. 

 

För mer information kontakta: 

Martin Schedin  

Chief Financial Officer 

+46 70 438 14 42 

martin.schedin@seamless.se 

 

Om SDS 

SDS, Seamless Distribution Systems AB, är ett svenskt mjukvaruföretag som 

tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till 

privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina 

företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska 

transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i 

alla delar av världen i mer än 50 länder och når över 500 miljoner mobilanvändare genom 

mer än 2 000 000 aktiva försäljningsställen. SDS har cirka 220 anställda i Sverige, 

Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, 

Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 20 års erfarenhet fokuserar 

SDS på hög kundtillfredsställelse och effektiv drift. SDS hanterar över 15 miljarder 

transaktioner årligen, värda mer än 14 miljarder dollar och gör det möjligt för den 

växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen. 

 

SDS-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier.  

Företagets certifierade rådgivare är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, 

epost: info@fnca.se  
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