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Pressmeddelande 

   

Loomis AB publicerar delårsrapport den 25 juli 2018 

Loomis AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2018 onsdagen den 25 juli kl 15.00 
svensk tid. 

Onsdagen den 25 juli 

Kl 15:00 - Rapporten offentliggörs 
Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras på 
http://www.loomis.com/sv efter offentliggörande. 

Torsdagen den 26 juli 

Kl 08:30 - Presentationsbilder tillgängliga 
För presentationsbilder, gå in på http://www.loomis.com/sv och klicka på ”Finansiell 
presentation”. 
 

Kl 09:00 - Telefonkonferens och ljudsändning 
Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl. 09:00 där Loomis vd och 
koncernchef Patrik Andersson och ekonomi- och finansdirektör Anders Haker presenterar 
rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen omfattar även en ljudsändning via Loomis 
hemsida. 
 
För att följa telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in; 
Sverige: 08-506 921 80 
Storbritannien: 08445718892 
USA: 1 631 510 7495 
 
Ange konferens-ID: Loomis, 8591755.  
 

För att följa ljudsändningen, följ denna länk. Länken finns också på vår hemsida, 
http://www.loomis.com/sv (klicka på ”Finansiell presentation”). 
 
Inspelad version 
En inspelad version av ljudsändningen kommer att publiceras på http://www.loomis.com/sv 
(klicka på ”Finansiell presentation”) efter telefonkonferensen.  
 

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information 
För att prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Loomis, registrera din  
e-postadress på http://www.loomis.com/sv/investerare/prenumerera.  

18 juli 2018 

Patrik Andersson   Anders Haker 
Vd och koncernchef   Ekonomi- och finansdirektör  
 
Mobil: 076-111 34 00   Mobil: 070-810 85 59 
E-mail: patrik.andersson@loomis.com  E-mail: anders.haker@loomis.com 
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