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Jag vill börja med att önska alla en fin sommar och hoppas ni njuter av sommarvärme och
ledighet. Med denna sommarhälsning vill jag passa på att uppdatera er vad bolaget
fokuserat på under våren.

I de senaste VD-breven har jag beskrivit Colorama-affären och vilken fantastisk möjlighet
den innebär för Transiro. Idag tillträder Transiro ägarskapet för affärssystemet som
förvärvades i december 2021 samt påbörjar supporten för de 90 butiker inom Colorama som
använder det gemensamma affärssystemet. Transiro har tecknat support- och licensavtal
med butikerna och kommer ha intäkter från och med kvartal 3 i år.

Med denna affär ökar Transiro Retail antalet butikskunder från 180 till 270. Med de
planerade installationerna för Colorama når Transiro totalt över 300 butiker innan året slut.

Vi har under våren tillsatt bolagets nyckelresurser för att kunna hantera denna stora
expansion. Det har varit ett intensivt arbete ända sedan avtalet signerades i december att
kunna implementera rutiner, processer, nya mjukvaruverktyg samt rekrytera och utbilda nya
medarbetare. Nu står vi redo att ta omhand Coloramakedjan. Jag vill passa på att tacka
Coloramas team för allt stöd och hjälp under våren samt Transiros medarbetare för att ni
gjort detta möjligt.

Det är också mycket glädjande att bussbranschen har vaknat efter pandemi åren, vi får flera
förfrågningar om demo och offerter för vårt system Klartext och vi har tecknat flera nya
ordrar under våren.

Jag hoppas att ni alla är kunder till Sveriges billigaste mobilabonnemang, Wifog. Under våren
har vi smyglanserat en helt ny hemsida och utseende på www.wifog.com
Wifog kommer lansera flera nya funktioner och samarbeten under hösten, bland annat en
satsning på företagsabonnemang samt ny möjlighet att använda sina intjänade Wifogpoäng.

Jag är stolt över det vi nu åstadkommer i Transiro, bolaget har vidareutvecklat och lanserat
nya produkter, vi har investerat i ett helt nytt affärssystem med stora butikskedjor i hela
Norden som försäljningspotential. Transiro är i en mycket stark position och har en tydlig
väg mot att kunna visa framtida positiva resultat.

Efter sommaren är vi redo att  påbörja nästa fas, en stor satsning på flera säljare för alla våra
produkter, marknadsföring och kommunikation av det nya Transiro.

Hoppas ni vill vara med på den fortsatta resan

Fortsatt trevlig sommar.

Johan Eriksson, VD

För mer information, vänligen kontakta bolaget på:
E-post: ir@transiro.com

Om Transiro finnas att läsa på bolagets hemsida www.transiro.com
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