
  

 
 

 
Cision tillhandahåller mjukvara och tjänster till kommunikatörer i alla branscher. Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla 
moment i sin kommunikation – från att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå ut med sina budskap, bevaka 
traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare 
använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, 
Nordamerika samt Asien och har partners i mer än 125 länder. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte cirka  
1,0 miljard kronor 2011.  Detta pressmeddelande finns även på corporate.cision.com/sv/. 
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Telefonkonferens delårsrapport januari-mars 2012 – tisdag 24 april kl 10:00 

Cision AB inbjuder härmed till telefonkonferens i samband med publicering av delårsrapport  
januari-mars 2012, tisdagen den 24 april kl 10:00. VD/koncernchef Hans Gieskes och Ekonomidirektör 
Tosh Bruce-Morgan kommer att delta i konferensen. En sammanfattande presentation av delårsrapporten 
kommer att tillhandahållas under telefonkonferensen samt vara tillgänglig därefter på 
http://corporate.cision.com/sv. 
 
Registrering och presentation 
För att delta och få tillgång till den presentation som kommer att hållas under telefonkonferensen, vänligen 
använd följande länk: 
https://www.anywhereconference.com/?Conference=108267763&PIN=366216 
 
Telefonnummer 
För att kopplas till telefonkonferensen, vänligen ring följande nummer och knappa in PIN-kod 366216#. 
Sverige: 08-506 269 00 
Storbritannien: +44 207 750 9905 
Frankrike: +33 1 72 72 01 11 
Tyskland: +49 69 2222 3453 
Följ instruktionerna för att synkronisera telefon- och webbkonferens. 
 
Delårsrapporten kommer att publiceras tisdagen den 24 april kl 08:30. 
 
Inspelning 
Telefoninspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig t o m den 2 maj. 
Inspelningstelefonnummer: 
England: +44 207 750 99 28 
Sverige: 08-506 269 49 
USA: +1 8663056292 
Accesskod: 267763# 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Angela Elliot, telefon: 08-507 410 11, e-post: investorrelations@cision.com 
 
Cision AB (publ) 
Box 24194, SE-104 51 Stockholm, telefon: 08-507 410 00 
http://corporate.cision.com/sv  

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2012 kl 15:00. 
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