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Inbjudan till presentation av Nordic Water-
proofings delårsrapport för första kvartalet 2017 
 

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari–mars 2017 tisdagen den  
9 maj 2017, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefonkonferens 
med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. 
 
Bolagets CEO, Martin Ellis, och CFO, Jonas Olin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen 
kommer det att finnas tid för frågor. 

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens och kan följas live via en webbsändning på 
www.nordicwaterproofing.com. Delårsrapport och presentationsmaterial kommer även att finnas tillgängligt på 
Nordic Waterproofings webbplats. 

Frågor kan ställas genom att ringa nedanstående telefonnummer eller skriva i frågefältet som finns på samma 
sida som webbsändningen. 

 

För att delta, vänligen ring 
Från Sverige: 08-5664 2692 
Från Danmark: +45 82 33 31 78 
Från Storbritannien:  +44 20 3008 9801 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Anders Antonsson, investerarrelationer 
Telefon: +46 709 994 970 
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordic Waterproofing i korthet 
Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar 
för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing 
tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic 
Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade 
och välkända varumärkena för tätskikt på 
 
sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Nordic Waterproofing Holding A/S är 
noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG. 

 
Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com 
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