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Caverionin osavuosikatsaus 1−9/2016 julkistetaan 27.10. 

Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1−9/2016 julkistetaan torstaina 27.10.2016 noin kello 9.00 Suomen aikaa. Pörssitiedote ja esitysaineistot
suomeksi ja englanniksi ovat tällöin saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. 

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille 

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 27.10.2016 klo 11.00 Hotelli Glo Kluuvissa, osoitteessa Kluuvikatu 4, 2.
kerros, Helsinki. Tilaisuudessa esiintyvät väliaikainen konsernijohtaja Sakari Toikkanen ja talousjohtaja Martti Ala-Härkönen. Tilaisuus on tarkoitettu
sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille.

Webcast 

Tiedotustilaisuutta sekä johdon esityksiä voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä Caverionin kotisivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.
Suora lähetys alkaa klo 11.00. Tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 13.00 mennessä. 

Puhelinkonferenssi 

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen
tilaisuuden alkua (klo 10.55) numeroon +358 (0)9 7479 0361. Osallistujia pyydetään antamaan ID-numero 7101031 sekä ilmoittamaan yhtiön nimi Caverion.
Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. 

Aikataulu eri aikavyöhykkeillä: 

Osavuosikatsauksen julkistaminen 
Tiedotustilaisuus, 
puhelinkonferenssi ja
suora webcast-lähetys 

Webcast-
lähetyksen tallenne saatavilla 

EEST (Helsinki) 09.00 11.00 13.00 
CEST (Pariisi, Tukholma) 08.00 10.00 12.00 
BST (Lontoo) 07.00 09.00 11.00 
EDT (New York) 02.00 04.00 06.00 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi 

Lisätietoja: Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja
infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa.
Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus, terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja
kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä
elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja
teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2015 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12
toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi @CaverionSuomi
 

Tutustu tarinaamme: www.caverion.fi/Csaga #Csaga


