VD brev juli 2014
Snart är semestern här och vi lägger första halvan av 2014 bakom oss. Detta halvår har
varit ett av företagets mest händelserika perioder.

Nyheter har pressmeddelats löpande, sammanfattningsvis har vi tecknat nya avtal
med 14 st. kommuner varav två har signats på vår nya marknad Finland, vi har genomfört en
konvertibelemisson, anställt en Sales Manager EU, funnit en ny samarbetspartner
i Världsnaturfonden samt levererat två positiva delårsrapporter.
Kan meddela att bokslutskommunikén publiceras enligt utsatt rapporttillfälle den 22 augusti
och jag uttrycker mig som tidigare, den positiva trenden fortsätter förstärkas.
I kristallkulan ser jag att vår expansion i UK kommer att ta fart under hösten, en resa har vi
genomfört under våren där responsen varit otroligt positiv.
Hösten kommer att innebära full fart framåt, vi vill fortsätta utvecklas tillsammans med våra
uppdragsgivare, kunder och samarbetspartners så kundvård står på agendan.
Samtidigt som marknaderna utökas kommer vi också att rekrytera fler säljare till vårt team.
Jag vill tacka alla aktieägare som tror på oss, det ger energi. Nu tar vi lite välbehövlig
semester, laddar batterierna och startar igång augusti med ny glöd.
Ha en riktigt härlig sommar!
Med soliga hälsningar

Stig-Arne Mårtensson
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Kort om TiksPac AB (publ)
Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på
ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det
aktuella området (uppdragsgivarna). Verksamheten finansieras av företag (sponsorkunder) som mot en
avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar engagemang för sin lokala miljö.
Tjänsten är kostnadsfri för uppdragsgivarna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av
stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av
stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar.

