Pressmeddelande
Stockholm den 8 oktober 2019

Sinch slutför förvärvet av myElefant
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 myElefant SAS har slutförts. Transaktionenen offentliggjordes i ett pressmeddelande den 26
september 2019, då det meddelades att Sinch hade ingått ett bindande avtal att förvärva myElefant.
myElefant grundades i Paris 2010 och har utvecklat en molnbaserad SaaS-plattform för mobil kundinteraktion
(SaaS, Software-as-a-Service). Med deras lättanvända designverktyg kan företag skapa visuella och dynamiska
meddelandeupplevelser utan att koda eller avsätta egna utvecklingsresurser. Företaget är en pionjär i
nyttjandet av mobila landningssidor och har tidigt anammat nya meddelandetekniker som RCS, Facebook
Messenger och WhatsApp där fokus ligger på interaktivitet och tvåvägskommunikation.
”myElefants SaaS-plattform gör det oöverträffat enkelt att skapa visuella och interaktiva meddelandetjänster
som fungerar direkt på alla mobiltelefoner. Plattformen kompletterar väl Sinch etablerade meddelandetjänster
och vi ser nu fram emot att accelerera dess användning bland kunder och partners i hela världen”, säger Oscar
Werner, VD Sinch.
Pressmeddelandet från den 26 september och relaterade presentationsmaterial finns tillgängliga
på investors.sinch.com.
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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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