CEO HAR ORDET
Bästa Aktieägare
Det har nu gått cirka två år sedan H1 såg dagens ljus. H1 resan startade i augusti 2007, produktionen
tog fart i oktober samma år och har från den tidpunkten legat i en ständig stabil tillväxt. H1:s
affärsmodell har snabbt vunnit framgång på marknaden och inom koncernen har det hänt massor
under dessa första år.
H1 har under sina två första år gått från:


0  till över 350 aktiva kunder i kundbasen



0  till ca: 200 medarbetare



0  till över 50 MSEK i årsomsättning



0  till att hantera ca: 4 miljoner ärenden per år

H1 har levererat positiva resultat de fem senaste kvartalen och har under perioden även övergått till
att vara ett publikt bolag samt listat H1- aktien på Aktietorget vilket skedde i juni 2008. Dessa fakta är
ett bra kvitto på att vi är på rätt väg mot våra mål och att vår ursprungsplan att bygga Nordens
ledande företag inom CRM/ContactCenter branschen är rätt utformad
H1 är fortsatt mycket starkt positionerade för en snabb och lönsam tillväxt. Vi har en mycket stark
organisation med ett stort antal mycket erfarna och kompetenta medarbetare. Min uppfattning är
att vi har bland Nordens starkaste och mest kompetenta laguppställning inom vår bransch.
H1 är i dagsläget redo för vidare storskalig expansion och är nu inne i en mycket spännande fas i vår
utveckling, där vi tar sikte på framtiden. För detta ändamål behövs ytterligare kapital. Genom
pågående nyemission får vi betydligt bättre förutsättningar att snabbt växa ytterligare genom förvärv
vilket är en viktig del av vår tillväxtstrategi .
Styrelsen har i samband med den kommande nyemissionen även beslutat om en företrädesemission
i syfte att ge Er befintliga aktieägare en premie för att Ni har valt att satsa på H1 från början.
Jag ser fram emot att leda Bolaget på sin fortsatta resa in i framtiden och är helt övertygad om att H1
har rätt medarbetare, rätt plan samt rätt förutsättningar för att fortsatt lyckas med våra mål gällande
tillväxt och lönsamhet för de kommande åren. H1 fortsätter resan att skapa Nordens ledande aktör
och hoppas att Du som aktieägare vill följa med Bolaget på denna resa.
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