
 

 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande 

Stockholm 5 juli 2019 

      
      

Bublar Group: mer information om förvärvet av Augmented 

Reality-företaget Sayduck  
     
Bublar Group förvärvade i onsdags det finska AR-bolaget Sayduck i en apportemission och 
ger följande kompletterande information:  
      
Omsättningen i Sayduck väntas under 2019 uppgå till ca 5 msek med ett noll-resultat, vilket 
skulle betyda en fördubbling av omsättningen jämfört med föregående år. Försäljningen sker 
främst genom löpande månadslicenser som köps över webben (SaaS).  

 

Under 2018 fokuserade Sayduck främst på att vidareutveckla den tekniska plattformen och på 
det nya samarbetet med e-handelsplattformen Shopify. Baserat på detta ser Bublar Group 
goda förutsättningar att under de kommande åren kunna växa intäkterna skalbart på en global 
marknad som efterfrågar 3D-visualisering i augmented reality.  
 
De senaste åren har ca 10 000 produkter i 3D skapats på Sayducks plattform. Som 
trendmätare kan sägas att antalet dagliga 3D-visningar via Sayduck har ökat från ca 500 st 
under 2016 till ca 12 500 st vid utgången av 2018. Detta visar den ökande användningsgraden 
av AR hos kunderna som vill AR-visualisera produktutbudet för webb och mobil. Bland 
Sayducks nuvarande kunder kan nämnas amerikanska Pixels.com, Forms+Surfaces samt 
italienska Alessi, Artemide och Archiproducts.  
 
Synergier föreligger även med Bublars dotterbolag Vobling, som regelbundet får förfrågningar 
på webbaserade SaaS-lösningar för augmented reality.  
 
Augmented Reality-teknik inom B2B, s k Enterprise AR, växer i snabb takt och en stor del av 
tillväxten förväntas ske inom detaljhandeln. 100 miljoner konsumenter förväntas handla med 
stöd av AR online och i butik år 2020, enligt analysföretaget Gartner.  

 

  
      
VIKTIG INFORMATION 

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldig att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 

nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 juli 2019 kl. 12.10 

CET. 

 

 

 



 

Om Sayduck 

Sayduck är en ledande AR-plattform för e-handeln. Bolaget grundades 2012 och är 

pionjärer inom Augmented Reality-lösningar för företagsmarknaden med 3D visualisering 

av fysiska produkter, med fokus på webb och mobil. Bolaget har 8 anställda och kontor i 

Helsingfors och Vilnius. Bland bolagets ägare kan nämnas A-Lehdet, Matteo Alessi, 

Seedcamp Investments med flera. Bolagets hemsida är www.sayduck.com 

      
      
Om Bublar Group 

Bublar Group är det ledande nordiska noterade bolaget inom Augmented Reality (AR) och 

Virtual Reality (VR). Koncernen utvecklar spel och upplevelser för konsument- och 

företagsmarknaden baserat på den senaste tekniken. Spelutvecklingen drivs i 

dotterbolaget Virtual Brains AB och produkt- och tjänsteutveckling mot 

företagsmarknaden i dotterbolaget Vobling AB (www.vobling.com) som förvärvades i 

oktober 2018. Bublar Group är noterat på NGM Nordic MTF (NGM: BUBL MTF, ISIN: 

SE0010270793).  

Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50. 

 

Kontakt 

Bublar Group AB (publ), Kungstensgatan 18, SE-113 57 Stockholm, Sweden. Telefon: 

+46 (0) 8-559 251 20, www.bublar.com 

 

För mer information: 

 

Maria A. Grimaldi, CEO Bublar Group AB (publ): maria.grimaldi@bublar.com, telefon: 

+46 (0) 70 828 38 34 

 

Niklas Slotte, CEO Sayduck OY: niklas.slotte@sayduck.com, telefon: +358 40 735 38 74 
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