Pressmeddelande 5 maj 2020 (10:45 CET)

Förändrat upplägg av Instalco ABs årsstämma och inbjudan till
presentation av delårsrapport
Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av Covid-19 (coronaviruset) har styrelsen
beslutat om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman i Instalco AB
som hålls den 7 maj 2020. Vidare publicerar Instalco AB sin delårsrapport för första
kvartalet 2020 klockan 11.00 den 7 maj och bjuder med anledning av det in till en
telefonkonferens.
Som ordförande för årsstämman kommer Carl Friberg, Advokatfirman Morris att föreslås.
Representanter för styrelsen och bolagets revisor kommer inte att närvara fysiskt på stämman
utan kommer endast att deltaga per telefon. Representant för valberedningen och bolagets
verkställande direktör kommer att närvara fysiskt på stämman.
Verkställande direktörens anförande på svenska kommer att spelas in i förväg och kommer
endast att publiceras på bolagets webbplats, instalco.se, i anslutning till stämmans öppnande.
De beslutade försiktighetsåtgärderna syftar till att årsstämman ska kunna genomföras med
minsta möjliga risker för aktieägare, anställda och andra intressenter.
Instalcos delårsrapport för första kvartalet 2020 kommer att publiceras klockan 11.00 den 7 maj.
I samband med rapporten håller Instalco en telefonkonferens på engelska med
webbpresentation samma dag klockan 14.00 där vd Per Sjöstrand presenterar och kommenterar
rapporten.
Telefonnummer för telefonkonferens kl 14.00
SE: + 46 8 566 426 93
UK: +44 333 300 92 71
US: + 1 833 526 83 81
Länk till webbsändning kl 14.00
https://tv.streamfabriken.com/instalco-q1-2020
Publicering av kvartalsrapport
Torsdagen den 7 maj 2020 kl 11.00
https://instalco.se/investerare/finansiella-rapporter
Presentationen i telefonkonferensen
Torsdagen den 7 maj 2020 kl 14.00
https://instalco.se/investerare/finansiella-presentationer

För ytterligare information
Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig
Telefon 070-913 67 96, e-post fredrik.trahn@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom el, VS, ventilation, kyla och industri. Vi
utför installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland.
Verksamheten bedrivs genom ett 70-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation.
Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök
www.instalco.se

