Pressmeddelande
Stockholm den 24 oktober 2019

Sinch slutför förvärvet av TWW
Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH
Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag
att förvärvet av TWW do Brasil S.A. har slutförts. Transaktionen offentliggjordes i ett pressmeddelande den 10
oktober 2019, då det meddelades att Sinch hade ingått ett bindande avtal att förvärva TWW.
TWW grundades 1996 och är idag den tredje största leverantören av meddelandetjänster för företag i Brasilien.
Bolaget har över 3 000 kunder av varierande storlek inklusive ledande brasilianska företag inom bank och
finans, handel och utbildning. Meddelandevolymerna ökar löpande och under 2018 skickade TWW 3.4
miljarder meddelanden åt sina kunder.
”Jag är väldigt glad att vi nu slutfört förvärvet av TWW som ger oss lokal närvaro och starka kundrelationer i
världens femte mest folkrika land. Vi förbättrar vårt globala nätverk med fler direktkopplingar till
mobiloperatörer och blir en ännu starkare leverantör till de många stora, internationella företag som väljer
Sinch för hög leveranskvalitet och meddelandetjänster utan mellanhänder”, säger Oscar Werner, VD Sinch.
Pressmeddelandet från den 10 oktober och relaterade presentationsmaterial finns tillgängliga
på investors.sinch.com.
För ytterligare information vänligen kontakta
Thomas Heath
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Mobil:
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E-post:
thomas.heath@sinch.com

Om Sinch
Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade
kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video.
Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad
mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i
Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.
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