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SDS får order på en ny produkt från en operatör i Djibouti
Seamless Distribution Systems AB (SDS) har fått en order på en payment
gateway värd 2 MSEK över tre år från en operatör i Djibouti.
"Payment Gateway" är en ny produkt från SDS som gör det möjligt för kunder att
handla online eller omedelbart fylla på sin mobila plånbok utan att använda
bankkonton eller kort. Det erbjuder handlare ett dynamiskt och pålitligt sätt att
erbjuda varor och tjänster och samtidigt locka den unga delen av befolkningen
som inte har något bankkonto.
- Det är glädjande att nyligen framtagen produkt inom betalområdet får fäste
direkt hos våra kunder. Det visar att vår utveckling fortsätter att vara i fas med
kundernas behov. Dessutom är jag mycket nöjd med att vi i högre grad säljer
våra produkter som ett SaaS-erbjudande. ", säger Tommy Eriksson, koncernchef i
SDS.
Hälften av ordervärdet kommer att tas som intäkt under 2021 och resterande del
under de två kommande åren. Ordern är återkommande och intäkter genereras
så länge kunden använder produkten.
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Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av
tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget
erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konton och
transaktioner.
SDS har, efter förvärvet av Riaktr, ca 300 medarbetare i Sverige, Frankrike, Belgien,
Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Elfenbenskusten, Förenade Arabemiraten,
Pakistan, Indien och Indonesien.
SDS kommer, efter förvärvet av Riaktr, att årligen hantera fler än 15 miljarder
transaktioner värda över 14 miljarder US Dollar. Via över 3 miljoner månatligt
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aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas globalt över 650 miljoner
konsumenter.
SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.
Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399.
info@fnca.se
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