Pressmeddelande – Stockholm 2019-11-14
WIFOGS DOTTERBOLAG VISAR POSITIVT RESULTAT
Det förändringsarbete som pågått under året har gett resultat. Efter sammanställning av
siffrorna för oktober månad visar Wifog AB för första gången i bolagets historia ett positivt
resultat och kassaflöde med en lovande prognos även för november.
Jag är stolt över att mitt team och att de insatser vi kommunicerat tidigare nu också syns i
resultatet. Det bevisar också att Wifogs kärnverksamhet är lönsam och efter Transiros förvärv
ser jag fram emot att även vår lojalitetsplattform kommer att nyttjas bredare som en
kompletterande produkt till Transiros affärssystem Kassanova.
Att vi når detta mål samtidigt som vi är i en due diligence process är mycket positivt då
avyttringen av plattformen är en viktig strategisk milstolpe för koncernen under 2019.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Litborn, Tf. VD Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com

Denna information är sådan information som Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 15:00
CET.
Kort information om Wifog Holding AB (publ):
Wifog är en lojalitetsaktör som ger sina medlemmar möjligheten att genom aktivitet och
aktiva val ta del av sitt konsumentvärde genom Wifogs poängsystem. Bolaget utvecklar hela
tiden möjligheterna för medlemmarna att samla poäng och även möjligheter att använda dem.
Plattformen är uppbyggd så relevanta nyckeltal kan drivas genom en incitamentsmodell i
poängsystemet. Nyckeln i Wifogs plattform är att aggregera så stor användarbas som möjligt
för att transformera marknadskraften i användarbasen och konvertera detta till
konsumentvärde för användarna. Wifog skapar direkta och synliga värden för konsumenter
och värden för företag och organisationer genom ökat kundengagemang, aktivitet och
lojalitet.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är
Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, www.mangold.se

