
Lägesuppdatering gällande förvärvet HUBSO AB

Arbetet mot genomförandet av förvärvet avseende HUBSO pågår för fullt. Det intensiva arbetet med due diligence och förhandlingar före ingånget förvärvsavtal har nu 
övergått till ännu mer intensiva dagar av förberedelser och planering. HUBSO erbjuder en unik lösning för sina partners och befinner sig i ett mycket spännande 
skede i sin utvecklingsfas. Givet bolagets innovativa helhetslösning och attraktiva niche finns det mycket goda förutsättningar till att skala och växa bolaget på ett 
internationellt plan.

HUBSO har som tidigare kommunicerats börjat 2020 starkt och det är med glädje jag kan meddela att HUBSO preliminärt visar en fortsatt stark omsättning även 
under februari om ca. MSEK 1.3 med positivt resultat. Årets första kvartal har historiskt sett varit det svagaste på året och februaris nuvarande omsättning kan 
jämföras med en motsvarande period förra året i vilken bolaget omsatte ca. MSEK 0.4. Detta ser vi som ett kvitto på att HUBSO arbetar på rätt sätt och det är med 
stor entusiasm jag ser fram emot att fortsätta utveckla Orgo Tech tillsammans med HUBSO och ta bolaget till nya höjder.

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com

Orgo Tech i korthet: 

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för
servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter består av Magemail samt IMGO. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som
möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare
försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för
webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare
hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.


