
  

Picture Perfect – The easy way 

PRESSMEDDELANDE 

Maxpeak AB (publ): Maxpeak stärker sin närvaro i Indien 

 

I samband med den stora Telecom mässan Convergence i New Delhi i mitten av januari 2013 
avser Maxpeak att teckna samarbetsavtal med en fristående landsomfattande service-
organisation för att bättre och snabbare kunna ge service åt den kraftigt växande indiska 
marknaden.  
Maxpeak avser även att teckna samarbetsavtal med ett Callcenter för att ytterligare ge 
service till prospekts och kunder, i ett första steg i Indien, men på sikt för samtliga kunder 
runt om i världen. 
 
VD Björn Sellert kommenterar: "Maxpeak ser den indiska marknaden som mycket intressant 
och har beslutat att stärka sin närvaro i landet genom att vidta åtgärder för att ytterligare 
öka servicen gentemot företagets kunder i Indien". 
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Styrelsen 

Genom Björn Sellert, VD, Maxpeak AB (publ) 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Verkställande direktör Björn Sellert, +46 (0) 76 860 77 10 

Styrelseordförande Jan Nilstadius, +46 (0)70-300 50 20  

E-post: info@maxpeak.tv  

 

 

Kort om Maxpeak  

Maxpeak AB utvecklar och säljer digitala signalmätare som används för optimering av signaler i samband med 
installation av satellit- eller kabelnät för i första hand TV mottagning.  Maxpeaks kunder finns huvudsakligen på 
marknader som går över från analoga till digitala TV sändningar.  
 
Maxpeak India Ltd har bildats för att serva den indiska marknaden där cirka 240 miljoner hushåll beräknas gå över till 
digitala sändningar de närmaste 8-10 åren. Det är fler hushåll än som finns i hela EU området idag med 27 
medlemsländer.   
 
Maxpeak är även största ägare i Capillum Holding AB. Capillum erbjuder en palett av finansiella tjänster såsom 
bryggfinansiering, emissionshantering, factoring inklusive exportfactoring, inkasso med mera till små och medelstora 
företag.  
 
Capillum är idag dessutom en av de största ägarna i det expansiva företaget Cefour, www.cefourwine.com. 
Capillums verksamhet expanderar och företaget uppvisar ett positivt kassaflöde redan under det första 
verksamhetsåret. 
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