Pressmeddelande den 1 februari 2021

Semcon publicerar bokslutskommuniké
för 2020 den 10 februari 2021 och
bjuder in till telefonkonferens
Onsdagen den 10 februari kl. 08:00 publiceras Semcons bokslutskommuniké för 2020.
Investerare, analytiker och media bjuds in till en telefonkonferens samma dag kl.
10:00 där vd och koncernchef Markus Granlund och finanschef Björn Strömberg
presenterar rapporten och svarar på frågor.
Kl. 08:00 Rapporten offentliggörs.
När bokslutskommunikén har publicerats hittar du den här:
https://semcon.com/sv/investerare/rapporter-presentationer/
Kl. 10:00 Telefonkonferens och ljudsändning (engelska).
För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in fem minuter i förväg.
SE: +46 8 566 426 92
UK: +44 333 300 9268
US: +1 833 526 8380
Vill du följa presentationen online via en ljudsändning använd följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/semcon-q4-2020
Samma länk används för att ta del av presentationen i efterhand.
Om du istället vill ladda ner presentationen så hittar du den här:
https://semcon.com/sv/investerare/rapporter-presentationer/
Pressmeddelanden
Den 21 januari 2021 meddelade Semcon att rörelseresultatet för det fjärde
kvartalet 2020 förväntades bli högre än marknadens förväntningar. Läs
pressmeddelandet här.
För att prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Semcon,
vänligen besök https://semcon.com/sv/om-semcon/prenumerera/.
För mer information, vänligen kontakta:
Kristina Ekeblad, IR manager
Tel: +46 (0)704 130 926
Email: kristina.ekeblad@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser
som gör skillnad – för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller
tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och
beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara
och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala
tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 1 800 dedikerade
medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com

