
 

 
 
Transiro förvärvar bolag och blir ledande aktör inom 
trafikledningssystem för bussar 
 
Transiro har tecknat en avsiktsförklaring med Sindas Informationssystem AB om 
förvärv av bolagets samtliga aktier. Sindas utvecklar smarta system för fackhandel 
och bussföretag. I förvärvet ingår bolagets två produktområden Klartext 
Bussbokning och Kassanova affärssystem. Klartext Bussbokning är det 
marknadsledande planeringssystemet för linje-, skol- och beställningstrafik i Sverige 
och Kassanova är ett affärssystem utvecklat för fackhandeln. Under de senaste fem 
åren har Sindas i genomsnitt omsatt SEK 14 miljoner kronor och visat ett 
genomsnittlig nettoresultat om 1,6 miljoner kronor per år. 
 
Genom förvärvet av Sindas blir Transiro störst på den svenska marknaden för 
trafikledningssystem för bussar. Dessutom blir bolaget en betydande aktör inom 
avancerade kassasystem. “Med det här förvärvet köper vi ett bolag med lång historia 
och gedigen erfarenhet. Dessutom kompletterar produkterna varandra väl och vi 
räknar med betydande synergier på flera områden” säger Johan Eriksson, VD på 
Transiro.  
 
I förvärvet ingår Kassanova som är ett välrenommerat varumärke med en stark 
marknadsposition inom affärs- och kassasystem för bygg- och färghandel. Transiro 
kommer här fortsätta att utveckla verksamheten tillsammans med de anställda. 
 
"Jag är oerhört glad över att vi genom förvärvet av Sindas positionerar Transiro som 
den klart dominerande systemleverantören inom transportbranschen”, säger Jonas 
Litborn styrelseordförande i Transiro.  
 
Sindas VD Fredrik Schön kommer kvarstå i sin nuvarande roll och kommer att ingå i 
koncernledningen för Transiro. Förvärvet är villkorat av sedvanlig due diligence 
process och förväntas vara genomfört i januari 2019.  
 
 
För mer information om Sindas Informationssystem AB se https://www.sindas.se/ 
 
 
Om Transiro  
Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka 
sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt 
sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för 
e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera  
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olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens 
transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com. 
  
 
Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för 
offentliggörande den 25 oktober 2018. 
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