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VD-kommentar 

Under det första kvartalet 2018 införde Transcom en ny, resurseffektiv och klientfokuserad organisation med delade 

tjänstehubbar, vi definierade våra nya leveransmodeller, och påbörjade utrullningen av en första våg av portföljförbättringar 

med nya värdeadderande tjänster. Vi anpassade också vår strategi för Nordamerika för att bättre möta våra klienters och 

anställdas nuvarande och framtida behov, och levererar nu våra tjänster via en kombination av agenter baserade i hemmet 

och offshore. En konsekvens av den nya strategin var att stänga ner våra fysiska kontor i Nordamerika. Alla dessa 

förändringar är del av ett företagsövergripande projekt med målet att bli en toppaktör vad gäller lönsamhet och att 

positionera Transcom att vinna på en marknad i förändring. Med vår nya, resurseffektiva, klientfokuserade organisation kan 

vi fokusera på våra huvud marknader och växa inom attraktiva segment och leveranskanaler samtidigt som vi fortsätter 

driva de digitala innovationsinitiativ som redan skapat mycket intresse från nuvarande och potentiella klienter. 

Första kvartalets resultat reflekterar dessa förändringar. Vi är också i mitten av en nedrampning av Telenor, vilket innebär 

en mindre nedgång i top-line. 

Vi går nu in i nästa fas av vår transformation. Vårt fokus ligger på att ytterligare förstärka konkurrenskraften i den nya 

klientfokuserade organisationen, vidareutveckla interna och klientorienterade processer för att fortsätta stärka vår 

finansiella position och öka attraktiviteten för våra kunder, och sist men inte minst, säkerställa att våra anställda känner att 

vi är det bästa företaget att arbeta för. Ett kvitto på att vi är på rätt spår och välpositionerade för framtiden är den tilltro 

som våra investerade visade när vi i mitten av mars framgångsrikt utfärdade 5-åriga seniora säkerställda obligationer om 

180 miljoner euro med fast räntekupong. 

Transcom har en stabil grund att stå på inför de kommande stegen i vår utveckling. Vårt mål är att öka omsättningen 

organiskt, och samtidigt förbättra effektiviteten för att ytterligare stärka lönsamheten. Med en stark strategi och en 

organisation som är redo att digitalt transformera kundtjänstsektorn är jag övertygad om att vi kommer att nå och 

överträffa förväntningarna. 

Michael Weinreich

President & CEO





Transcom Kv1 2018 3 

Övrig information 
PRESENTATION AV RESULTATET FÖR FÖRSTA KVARTALET 2018. 
Transcom kommer att hålla en presentation med möjlighet att delta via telefonkonferens kl 15.30 CET (kl 14.30 BST) den 

30 maj. Presentationen kommer att vara på engelska och kommer att finnas tillgänglig på Transcoms hemsida 

www.transcom.com. 

Var god registrera dig 5-10 minuter innan telefonkonferensen börjar via länken nedan. 

Registrering: http://emea.directeventreg.com/registration/2639099 

En inspelning av samtalet finns tillgängligt till och med 06/06/2018 17:30 BST / 18:30 CET.

Internationellt nummer: +44 145 255 00 00 
Konferens ID: 2639099 

ÖVRIG INFORMATION 
Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer. 

Transcom Holding AB 

P.O. Box 34220 

Besöksadress: Gjörwellsgatan 30 

SE-112 60 Stockholm 

Sverige 

www.transcom.com 

Organisationsnummer: 556962-4108 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONT AKTA: 
Michael Weinreich, VD och koncernchef 

Leif Mårtensson , CFO 

Helene Ruda, Kommunikationsansvarig 

+46 70 776 80 33 

+46 70 855 12 64 

+46 70 311 75 60

http://www.transcom.com/
http://www.transcom.com/
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