
   

 

 

 

 
 
 
 
Inbjudan till investerarträff med anledning av 
rekapitaliseringsplan samt delårsrapport jan-mars 2017 
 
Med anledning av den rekapitaliseringsplan (”Rekapitaliseringen”) kommunicerad av Eniro AB 
(publ) (”Eniro” eller ”Bolaget”) 2017-04-03 kommer Bolaget att hålla en investerarträff klockan 
15:00 den 9 maj 2017. Presentationen sker på engelska. 

Syftet med investerarträffen är att ge en översikt av Bolagets uppdaterade affärsplan och 
Rekapitaliseringen. Vid investerarträffen kommer även Eniros delårsrapport för första kvartalet 
2017, som publiceras klockan 08:00 den 9 maj 2017, att presenteras. Investerarträffen ersätter 
därmed Bolagets sedvanliga presentation av delårsrapporten för det första kvartalet 2017.  

Presentationen kommer hållas av VD och koncernchef Örjan Frid och CFO Fredrik Sandelin. Det 
kommer att finnas möjlighet att följa presentationen via webbsändning där även presentations-
materialet går att följa. Webbsändningen, som även kan ses i efterhand, nås på adressen 

https://tv.streamfabriken.com/eniro-q1-2017. 

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av följande nummer: 

SE: +46 8 566 426 98 eller 
UK: +44 20 300 898 10 

Investerarträffen kommer att hållas hos:  

Pareto Securities 
Berzelii Park 9 
SE-103 91 Stockholm 

För att delta på investerarträffen, vänligen registrera via följande länk 

http://www.financialhearings.com/event/9848/register/live_event 
Presentationsmaterialet kommer också att finnas tillgängligt innan investerarträffen börjar på 
Eniros webbplats www.enirogroup.com under Investor Relations. Via länk från bolagets 
webbplats kommer det också vara möjligt att nå den inspelade versionen av presentationen och 
telefonkonferensen när den är slut. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Fredrik Sandelin, CFO, tel: +46 (0) 8 553 310 00, e-post: ir@eniro.com 

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 2 maj 2017 kl. 15:00 CET. 

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. 

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i 

Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.  
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