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Inbjudan till telefonkonferens / audiocast för 
presentation av ReadSofts delårsrapport för 
januari-juni 2014 
ReadSofts delårsrapport för januari-juni 2014 publiceras fredagen den 18 juli 
2014 kl 08:00.  
 
Samma dag kl 09:00, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade 
välkomna att delta i en telefonkonferens där ReadSofts VD och koncernchef Per 
Åkerberg presenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. 
Presentationen kommer att hållas på engelska. 
 
 

Telefonkonferens/audiocast: 
 
Länk till webcast:  klicka här 
Dag och tid:   fredagen den 18 juli 2014, kl 09.00  
Telefonnummer: .  +46 8 50 556 482 alt. +44 203 194 0554 
 
 
Vänligen ring in till konferensen ett par minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt 
tid. 
 
Ni kan också följa presentationen via www.readsoft.se alt www.readsoft.com.  
 
 
Informationen lämnades för offentliggörande 2014-07-10 kl 16:00. 
 
 
För mer information vänligen kontakta:        ReadSoft AB 

Johan Holmqvist, Vice President, Corporate Communications 
Phone: +46 708 37 66 77 
Email: johan.holmqvist@readsoft.com     

 
 
Om ReadSoft. ReadSoft förenklar verksamheten för företag och organisationer av alla storlekar genom automatiserad hantering 
av fakturor, kundordrar, avtal och övriga inkommande dokument. Lösningarna för automatiserad dokumenthantering, installerad 
hos kund eller i molnet, öppnar möjligheter för såväl riktigt stora som mindre och medelstora företag att konkurrera och växa 
genom förbättrade relationer med kunder och leverantörer, ökad effektivitet och kontroll över administrativa processer. 
ReadSofts lösning för elektronisk fakturahantering och e-faktura är världens mest använda. Den är helt integrerad med ERP-
system från SAP och Oracle, och även flertalet ledande attest- och affärssystem. Sedan starten 1991 har företaget vuxit till en 
världsomspännande grupp, som erbjuder branschexpertis och support i 17 länder genom egna dotterbolag, och i fler än 70 andra 
genom sitt nätverk av lokala och globala parters. ReadSofts huvudkontor ligger i Helsingborg, och aktien är noterad på 
NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan. För mer information, besök www.readsoft.se. 
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