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Pressmeddelande 2021-11-04 

Inbjudan till Nobinas kapitalmarknadsdag den 24 
november 2021 
Nobina, Nordens största och mest erfarna leverantör av kollektivtrafiktjänster, 
bjuder in analytiker, investerare och media till en virtuell kapitalmarknadsdag som 
hålls den 24 november 2021 klockan 15:00 CET.  

På kapitalmarknadsdagen kommer Nobina att ge en detaljerad beskrivning av företagets 
uppdaterade strategi samt finansiella mål.  
Presentationer kommer att hållas av Magnus Rosén, VD och koncernchef och Pernilla 
Walfridsson, CFO, samt andra ledande befattningshavare. Dessutom kommer en 
detaljerad frågestund att genomföras.  
Kapitalmarknadsdagen kommer att äga rum som en direktsänd webbsändning den 24 
november 2021, med start klockan 15:00 CET och genomförs på engelska. 
Använd länken nedan för att anmäla dig till evenemanget.  
https://tv.streamfabriken.com/nobina-cmd-2021 

Inspelningar av presentationerna och tillhörande bilder kommer att publiceras på Nobinas 
hemsida efter webbsändningen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Pernilla Walfridsson, ekonomidirektör 
pernilla.walfridsson@nobina.com   +46 72 967 04 04 
Mattias Gelinder, finans- & IR-chef 
mattias.gelinder@nobina.com   +46 72 967 02 61 
David Erixon, kommunikationschef 
david.erixon@nobina.se   +46 72 967 02 84 

Om Nobina 
Vi är Nobina. Med 12 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje 
dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och 
på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdrags-
givare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Från ett välkomnande bemötande och en bekväm bussresa, 
till ny smart teknik som bidrar till fler fossilfria resor. En unik möjlighet att skapa förändring. 

Koncernen är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsatte 2020/2021 närmare 11 miljarder 
kronor. På den svenska och danska marknaden erbjuder Nobina även omsorgsresor under varumärkena 
Samtrans, Göteborgs Buss, Telepass respektive Örslev. Nobina är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 

Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag. 

Mer information finns på: www.nobina.com 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftv.streamfabriken.com%2Fnobina-cmd-2021&data=04%7C01%7Cmattias.gelinder%40nobina.com%7Cd47388de35484291eb3708d99dcda4e8%7Cf3fa1fae7cc74c379e2ca844dd5ca967%7C0%7C0%7C637714328846142147%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=chslJdyvI%2BLDMh%2FHJ%2Bg%2B6hYluYpT4ynihNHLwXu%2F5HA%3D&reserved=0
http://www.nobina.com/

	Inbjudan till Nobinas kapitalmarknadsdag den 24 november 2021
	Om Nobina


