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Pressmeddelande, Malmö, 26 februari 2021 

Inbjudan till HEXPOLs kapitalmarknadsdag, den 23 

mars 

HEXPOL bjuder in analytiker, professionella investerare och media till sin 

kapitalmarknadsdag 2021. Eventet kommer att vara digitalt, den 23 mars 

2021. Evenemanget börjar kl 13:00 CET och slutar cirka kl 16:30 CET. 

 

Under kapitalmarknadsdagen kommer ledande personer inom HEXPOL att beskriva 

företagets strategi, operativa styrkor, tillväxtmöjligheter, hållbarhetsinitiativ, finansiella 

planer och mål. Under evenemanget kommer vi även att visa vår kort- och långsiktiga 

tillväxtplan, finansiella styrkor, förvärvskompetens och motståndskraft över 

konjunkturcykler. 

 

• Evenemanget inleds med en presentation av Georg Brunstam, VD, som ger en 

helhetsbild av HEXPOL-koncernen, inklusive en affärsuppdatering och vår planerade 

tillväxtresa. 

• Peter Rosén, vice VD och CFO kommer att uppdatera dig om koncernens övergripande 

ekonomiska resultat. 

• Under hela evenemanget kommer ytterligare nyckelpersoner inom HEXPOLs att 

fördjupa oss i spännande tillväxts- och värdeskapande möjligheter för investerare. Vi 

kommer att titta på förvärvslandskapet och vår färdplan, ha en fördjupad uppdatering 

av Amerika-marknaden, utforska hållbarhetsförbättringar och nya ambitiösa mål, 

berätta hur vi tänker påskynda vår tillväxt med Sustainable Innovations & Greener 

Products samt genom att utnyttja megatrenden Elektrifiering (med fokus på E-

mobilitet). 

• Dagen avslutas med en frågestund, med Georg Brunstam och Peter Rosén. 

 

Hur du registrerar dig: Registrera dig på HEXPOLs webbsida 

www.hexpol.com/cmd2021, senast den 12 mars. När du har registrerat dig, får du en 

bekräftelse via e-post och ungefär en vecka före evenemanget får du din personliga länk för 

att delta. 

 

Om du har några frågor, se webbsidan ovan för kontakter. 

 

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), 

packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). 

Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, 

transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av 

plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered 

Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2020 uppgick till 13 424 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 600 anställda i fjorton 

länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com. 


