
 
Pressmeddelande 

Stockholm 7 mars 2019  
 
Bambuser publicerar årsrapport för 2018 
 
 
Bambuser årsredovisning för 2018 har nu publicerats. Årsredovisningen finns 
tillgänglig på svenska och finns på bambuser.com/ir. 
 
Av miljö- och kostnadsskäl har Bambuser AB beslutat att inte skriva ut årsredovisningen. 
En utskrift av årsredovisningen kan distribueras till aktieägarna på begäran. 
 
Som tidigare meddelats kommer årsstämman att äga rum torsdagen den 4 april 2019 kl. 
16.00 på Ramberg Advokaters kontor på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm. 
 
Denna information är sådan som Bambuser AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 
offentliggörande den 7 mars 2019 klockan 16:30. 
 
 
Certified Advisor 
Västra Hamnen Corporate Finance AB | 040-20 02 50 | ca@vhcorp.se 
 
Contact information 
Fredrik Ramberg, Chairman of the board | +46 (0) 703 620 815 | fredrik@ramadvisor.se 
 
Maryam Ghahremani, CEO | +46 (0) 708 720 266 | maryam@bambuser.com 
 
or visit: bambuser.com/ir 
 
Om Bambuser AB 
Bambuser är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder B2B-lösningar för live-video. 
Sedan 2007 har bolaget utvecklat en plattform för interaktiva live-videosändningar som 
möjliggör live-streaming från mobiltelefoner och webbkameror till Internet. 
Genombrottet skedde 2010, då bolagets tjänst användes för att rapportera oroligheterna 
i Egypten under parlamentsvalet. Året efter, under den Arabiska våren, skapades 
videoklipp via Bambuser och användes i flera tv-sändningar över hela världen.  
 
Bambusers live-streaming teknologi har genom åren installerats på mer än 50 miljoner 
telefoner och har nåtts av miljontals nyhetskonsumenter genom företag som CNN, BBC, 
Al Jazeera, Sky News Arabia, etc. Sedan 2014 har Bambuser valt att fokusera på B2B, 
Business-to-Business, för att öka spridningen av företagets produkter och stärka sin 
långsiktiga intäktspotential. Bland kunderna finns bland annat AP, 
Schibsted/Aftonbladet, NRK & Ilta-Sanomat. 

 
BAMBUSER AB (publ.)    

 +46 73 6845 307 | INFO@BAMBUSER.COM | WWW.BAMBUSER:COM 
VÄSTMANNAGATAN 4, 3 TR., 111 24 STOCKHOLM 

ORG.: 556731-3126   

https://bambuser.com/ir

