Sinch publicerar uppdaterad historisk
segmentsredovisning efter införande av ny
verksamhetsmodell
Stockholm, Sverige – 19 juli 2022 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molnbaserade
kommunikationstjänster och digital kundinteraktion, meddelar idag att man publicerat uppdaterad historisk
segmentsredovisning på företagets investerarwebbplats investors.sinch.com.
Publiceringen görs för att underlätta förståelsen av Sinchs kommande kvartalsrapport där den uppdaterade
segmentsredovisningen är implementerad. Den uppdaterade segmentsredovisningen påverkar inte den
samlade försäljning eller vinst som rapporterats tidigare.
De nya segmenten följer den nya verksamhetsmodell som Sinch annonserade i pressmeddelande den 3
februari 2022, där företaget organiseras i fem affärsenheter. Segment Meddelandetjänster inkluderar
affärsenheterna Enterprise & Messaging och Applications. Resterande tre segment, Rösttjänster, E-post och
SMB, utgörs av respektive affärsenhet. Centrala funktioner och koncerngemensamma kostnader redovisas
under Övrigt.
Jämfört med tidigare segmentsredovisning innebär detta att SMB, Sinchs erbjudande för små- och
medelstora företagskunder, nu redovisas som ett eget segment istället för att ingå i segment
Meddelandetjänster. Samtidigt införlivas det tidigare segmentet Operatörer i Meddelandetjänster och utgör
därmed inte längre ett eget segment.
Den uppdaterade segmentsredovisningen innehåller nettoomsättning, bruttoresultat, EBITDA och justerad
EBITDA per segment för de fem senaste kvartalen. Materialet inkluderar även proformasiffror där alla
förvärvade enheter inkluderas i alla perioder.
Bilagd sammanställd information har ej granskats av bolagets revisor.
Sinchs kvartalsrapport för det andra kvartalet 2022 offentliggörs, som tidigare meddelats, den 21 juli kl 07:30
CEST.
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Om Sinch
Med Sinchs molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla människor – inom en eller
ett par sekunder – via meddelandetjänster, e-post, röstsamtal och video. Fler än 150 000 företag, därav flera
av världens största företag och mobiloperatörer, använder Sinchs avancerade teknikplattform för att
kommunicera med sina kunder. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har
huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 60 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm:
XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

