
Press release 14 oktober 2022 

Inbjudan till PION Groups kapitalmarknadsdag, 25 oktober 2022 

PION Group, det nya ägarbolaget bakom Poolia, Uniflex och QRIOS som fokuserar på mänsklig 

kompetens och HR-tech-lösningar, bjuder in analytiker, investerare och media till en 

kapitalmarknadsdag som hålls den 25 oktober 2022 kl 15:00. 

På kapitalmarknadsdagen kommer PION Group att ge en detaljerad uppdatering om gruppens nya 

strategi samt finansiella mål. Presentationer kommer att hållas av styrelseordförande Lars Kry och 

VD Jan Bengtsson samt nyckelpersoner inom PION Group. Vidare kommer insikter från en ny rapport 

presenterad tillsammans med Kairos Future att erbjudas samt en paneldiskussion med experter 

inom området som serieentreprenören Siduri Poli, aktieanalytikern Stefan Knutsson och tech-

grundaren Tahero Nouri. 

Kapitalmarknadsdagen äger rum på Valhallavägen 117 G i Stockholm och även som en direktsänd 

webbsändning den 25 oktober 2022, med start klockan 15:00. För de som deltar i evenemanget 

personligen kommer mat och dryck att serveras efter paneldiskussionens slut. 

Anmälan krävs, för personligt deltagande vänligen kontakta 

alexandra.barganowski@fogelpartners.se 

De som ansluter sig online, vänligen använd följande länk 

Inspelningar av presentationerna och motsvarande bilder kommer att publiceras på PION Groups 

hemsida efter webbsändningen. 

Kapitalmarknadsdagen kommer att genomföras på svenska. 

För ytterligare information, kontakta: 

Alexandra Barganowski, Investor Relations alexandra.barganowski@fogelpartners.se 

 

Om PION Group AB 

PION Group är en företagsgrupp som arbetar för att maximera människors och företags förmåga att 

prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och strategi. Vi är övertygade om att mänskliga 

resurser kommer att fortsätta att vara navet för tillväxt även i framtiden. Vi är lika övertygade om att 

ny teknik kommer att förbättra och accelerera människors förmågor i en rasande takt. Det är därför 

vi kombinerar Human Resources med Tech Resources. 

Namnet PION kommer från ordet pionjär som betyder föregångare, entreprenörer och nybyggare. 

PION Group finns i Sverige, Norge och Finland och representerar företag som arbetar med 

Consulting inom bland annat IT, Tech och Strategy samt Interim Management, Executive Search, HR-

Tech och även rekrytering och bemanning. 

PION Groups verksamhet bedrivs under varumärkena QRIOS, Workspace Recruit, Poolia, Roi 

Rekrytering, Uniflex och Student Node. Koncernens moderbolag PION Group AB är noterat på 

Nasdaq Stockholm, Small Cap. Läs gärna mer här www.piongroup.se 
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