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CellPoint Forecast för 2008!  
 
 
Under tisdagens Company Briefing i Köpenhamn, informerades det att CellPoint Connect AB (publ) 
under 2008 förväntas nå en omsättning på över SEK 125 miljoner samt en EBITA på över SEK 15 
miljoner.  
 
Ledningens förväntningar på den stigande omsättningen och intjäningen baseras på den nuvarande 
orderbehållningen och det mycket positiva mottagande som bolagets nya prisbelönta headset produkter har 
fått, bland annat under den pågående elektronikmässan CES i Las Vegas, USA. 
 
De nya produkterna blev demonstrerade under mötet. 
 
Nya vertikala försäljningskanaler och en mycket offensiv online säljstrategi kommer att vara bärande element 
i CellPoints avsättning av sina nya Bluetooth Stereo headsets till traditionella mobiltelefoner samt iPhone och 
Smartphones som till exempel BlackBerry. 
Samma försäljningskanaler kommer att användas vid introduktionen av CellPoints nya revolutionerande 
”Sports headset”, Flamingo Music, som med toppkvalitets högtalare och en ergonomisk passform riktar sig 
mot den starkt växande iPod och MP3 marknaden. 
 
Under Company Briefing blev det också informerat om att CellPoint nu samarbetar med en engelsk 
rådgivare för bistånd till att värdera bolagets möjlighet att uppnå en notering på den engelska börsen AIM., 
inom en snar framtid.  
 
CellPoint offentliggjorde ett nytt IR program där man framöver vill säkra att bolagets alla börsmeddelanden 
kommer att sändas ut samtidigt på såväl de skandinaviska språken som på engelska. Det kommer också att 
hållas en ”öppen” telefonkonferens i samband med bolagets offentliggörande av kvartals- och årsrapporter. 
 
CellPoint håller Company Briefings, i Oslo onsdag den 9 januari och i Stockholm torsdag den 10 januari. 
 
Vid frågor om ovanstående kontakta: 
 
Michael Mathiesen 
Styrelseordförande, CellPoint Connect AB 
Telefon +45 4045 3332 
 
 
 
CellPoint Connect utvecklar, tillverkar och marknadsför Flamingo Bluetooth Headset, ett trådlöst headset med 
patentsökt EarClick™ teknik för komfortabel passform samt nXZEN och nX6000 med extrem ”Noise cancellation” teknik.  
Alla produkter är kompatibla med mobiltelefoner och datorer som ha Bluetooth®. CellPoint Connect har kontor i Sverige, 
Danmark, Norge, Kina, Kanada och USA med marknader i hela Europa, Nordamerika, Latinamerika och Asien. 
CellPoint är noterat på Aktietorget i Stockholm (www.aktietorget.se) med kortnamn: CPNT. Mer information finns på 
www.cellpoint.com 
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