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Seamless Distribution Systems AB förvärvar Invuo eProducts Sweden AB:s verksamhet
i Sverige
Seamless Distribution Systems AB (SDS) har tecknat avtal med konkursförvaltaren i Invuo
eProducts Sweden AB (eProducts) om ett inkråmsförvärv av eProducts verksamhet i Sverige.
SDS kommer att betala 200 000 kronor kontant och förvärvet kommer att genomföras inom
en månad. Driften i eProducts kommer fram till och med förvärvstillfället att fortgå som
vanligt med enda skillnaden att SDS kommer att vara ansvariga för verksamheten.
Förvärvet innebär att SDS kommer att gå från att vara support och teknikansvariga i
eProducts till att leda affären hela vägen ut till slutkund. Detta kan på sikt komma att öka
möjligheterna att utveckla affären ytterligare, samt stärka SDS befintliga international value
transfer (IVT) affär.
”Genom detta förvärv kommer vi kunna erbjuda eProducts en utvecklingsavdelning som
kommer att kunna bidra till kostnadseffektiviseringar. Dessutom ger det möjlighet att plocka
in nya produkter i produktportföljen och på så sätt skapa en mer heltäckande leverantör till
våra kunder”, säger Tommy Eriksson VD på SDS.
eProducts verksamhet kommer att läggas i ett separat bolag som kommer att vara ett helägt
dotterbolag till SDS.

För mer information vänligen kontakta:
Martin Schedin CFO,
070-438 1442
Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående
kontaktpersons försorg den 19 oktober 2018 kl. 14:30 CET.

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 transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200
miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i
Sverige, Belgien, Ghana, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.
Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar
årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att
bli en del av den mobila revolutionen.
SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.
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