
HUBSO levererar en preliminär omsättning om MSEK 2.1 i maj med positivt kassaflöde

HUBSO har som tidigare kommunicerats börjat 2020 starkt. Och det är med glädje jag kan meddela att HUBSO fortsätter att leverera och visar en preliminär 
nettoomsättning under maj om ca. MSEK 2.1, med positivt kassaflöde.

Bolaget har upplevt ett mycket högt tryck på våra produkter under Q2 och efterfrågan har varit större än utbudet. Rådande pandemi har medfört att HUBSO varit 
tvungen att senarelägga vissa lanseringar p.g.a. längre ledtider hos Bolagets leverantörer, vilket bidragit till en något lägre preliminär omsättning i maj än estimerat i 
början utav året. Då dessa lanseringar fortfarande är planerade att genomföras under innevarande år ser Bolaget att de ytterligare intäkter som var estimerade 
under maj istället kommer infalla under årets kommande perioder.

Det är med stor entusiasm vi fortsätter vårt intensiva arbete med att utveckla HUBSOs affärsmodell för att vidgas inom alla våra områden och vi jobbar stenhårt för att 
fortsätta leverera och växa tillsammans med alla våra samarbetspartners.
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Orgo Tech i korthet:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot e-handel, utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt
mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter/varumärken består av HUBSO, Magemail samt IMGO. HUBSO är en unik e-
handelslösning för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska
medans influencern endast behöver marknadsföra varumärket. 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.


