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SDS erhåller nya ordrar till ett värde av 2,1 MSEK
SDS har fått nya ordrar, till ett sammanlagt värde av 2,1 MSEK, från en befintlig
kund som är en av de ledande mobiloperatörerna i Elfenbenskusten samt från
den ledande mobiloperatören i Djibouti. Ordrarna avser mjukvarufunktioner
som lägger till ny kapacitet till den befintliga operativa kritiska plattformen.
Leveransen kan utföras av SDS på distans.
”Att vi får ytterligare ordrar på vår mjukvara för att stärka våra kunders plattformar är ett
bevis på det förtroende våra kunder har på vår operativa kapacitet. Jag är stolt över att vi på
SDS kan hjälpa våra kunder vid såväl Afrikas öst- och västkust med snabba och pålitliga
lösningar i svåra tider.”, säger Tommy Eriksson, VD för SDS.
Ordrarna inkluderar programvara och tjänster för att lägga till ny funktionalitet och kapacitet i
befintliga plattformar och förväntas bidra till intäkterna under tredje kvartalet i år. Skälet att
lägga till ny funktionalitet är för operatörerna att differentiera sitt erbjudande på sina
marknader och låta deras distributörer och återförsäljare erbjuda snabbare och bättre
tjänster för sina mobilabonnenter.
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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 när 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 30 års erfarenhet fokuserar SDS på̊ 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

