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Truecaller når 300 miljoner aktiva användare 

globalt 

 

Truecaller, den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera 

oönskad kommunikation, nådde ytterligare en betydelsefull milstople den 21 November 

2021 när antalet månatliga aktiva användare uppgick till 300 miljoner.   

 

”Vi startade i liten skala men har alltid haft stora ambitioner för Truecaller. Att nå 300 miljoner 

aktiva användare är en milstolpe för oss alla som har arbetat hårt för att bygga Truecaller till 

den fantastiska plattform den är idag. Under det senaste decenniet har vi arbetat hårt för att 

göra Truecaller till den avgörande tjänst som används av så många, och jag är ödmjuk över 

det förtroende som miljontals användare har för vår plattform. Vi har en tydlig strategi att 

fortsätta växa vårt företag genom att utveckla produkten för att förbättra användarupplevelsen 

och därmed välkomna ännu fler användare i framtiden”, säger Alan Mamedi, VD för Truecaller. 

 

Truecaller kommer även fortsättningsvis att rapportera genomsnittligt antal månatliga och 

dagliga användare på kvartalsbasis. 

 

För mer information, kontakta gärna: 

 

Annika Billberg, Head of IR & Communication 

+46 702 679791  

annika.billberg@truecaller.com 

 

 

Om Truecaller:  

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera 

oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor 

och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation 

är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa 

tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för 

cirka 300 miljoner aktiva användare, har laddats ned en halv miljard gånger och har hittills 

identifierat och blockerat mer än 30 miljarder oönskade samtal. Med huvudkontor i 

Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en 

mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 

2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com. 
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