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Smartoptics presenterar på Aktiespararnas småbolagsdagar 9 juni, kl 19.30 
 
Oslo, 9 June 2021 - Smartoptics, som nyligen har genomfört sin listning på Euronext Growth i 
Oslo, kommer att medverka på Aktiespararnas event Småbolagsdagarna digitalt onsdagen den 
9 juni. Smartoptics verksamhet presenteras av Smartoptics VD Magnus Grenfeldt kl 19.30. 
Presentationen sänds live via www.aktiespararna.se/tv/live och 
https://www.youtube.com/c/AktiespararnaEvent  
 
 
Magnus Grenfeldt (VD) kommer att presentera Smartoptics och svara på era frågor kring bolaget. 
Vi inbjuder dig som journalist, analytiker och aktieägare att ta del av presentationen live på 
webben, via www.aktiespararna.se/tv/live. Evenemanget är öppet för alla och kräver inget 
medlemskap hos Aktiespararna. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt 
Passa på att ställa dina frågor till Magnus, genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 
eller maila till event@aktiespararna.se. Dina frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnas 
moderator i samband med frågestunden efter presentationen. Du kan skicka in dina frågor 
redan nu eller i samband med presentationen. 
 
Information 
När: 9 juni, 2021 klockan 19.30 
Var: www.aktiespararna.se/tv/live 
Webcast presentation: 
Smartoptics Group AS has the pleasure of inviting investors, analysts and media to a live webcast 
presentation of the company, on its first day of trading on Euronext Growth (Oslo) on 3 June 2021. 
 
För mera information, kontakta:  
Magnus Grenfeldt  
CEO   
Smartoptics   
Telephone: +47 214 174 001  
Email: magnus.grenfeldt@smartoptics.com 
  
Om Smartoptics  
Smartoptics erbjuder innovativa optiska nätlösningar och komponenter för den nya tidens öppna 
nät. Vår kundbas består av tusentals företag, statliga kunder, molnleverantörer, “internet exchanges” 
samt kabel- och telekomoperatörer. Vi arbetar alltid för öppna nät vilket gör det möjligt för våra kunder 
att bredda sin leverantörs- och teknikbas, förbli flexibla och minimera sina kostnader. Våra lösningar 
används i olika tillämpningar i metro- och regionala nät som i allt högre utsträckning bygger på 
tjänster och specifikationer från datacentermiljöer. Smartoptics är ett skandinaviskt företag grundat år 
2006. Vi samarbetar med ledande leverantörer av teknik och nätlösningar som Brocade, Cisco, HPE 
och Dell EMC och har en global räckvidd genom mer än 100 affärspartners.   
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