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Pressmeddelande 
Inbjudan 
 
Datum 
2021.10.13 

 

Knowit bjuder in till presentation av delårsrapport för 

januari-september 2021 den 22 oktober 2021 kl. 10.00  

 
Fredag 22 oktober 2021 kl. 07.30 publicerar Knowit AB (publ) sin delårsrapport 
för januari-september 2021. Med anledning av detta bjuder Knowit in investerare, 
kapitalförvaltare, aktieanalytiker och media till en presentation av rapporten där 
vd och koncernchef Per Wallentin och CFO Marie Björklund kommenterar 
perioden och resultatet. 
 
Rapporten kommer att finnas tillgänglig på https://www.knowit.se/ir/rapporter--

presentationer/ 

Presentationen inleds kl. 10.00 och hålls på engelska. 

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/knowit-q3-2021 

Telefonnummer till konferensen 

SE och övriga EU-länder: +46856642695 

NO: +47 23500243 PIN: 77918716# 

UK: +443333009270 

US: +16467224957 

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av 

sändningen finnas tillgänglig på https://www.knowit.se/ir/rapporter--presentationer/ 

 

För mer information, kontakta 

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se 

 

 

Om Knowit 

Vi är digitaliseringskonsulter och ett nordiskt powerhouse för framtidens digitala affärsmodeller. 

Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. 

Knowit stöttar sina kunder i den digitala transformationen och skiljer sig från andra konsultbolag 

genom en decentraliserad organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är 

indelad i fyra affärsområden, Solutions, Experience, Connectivity och Insight, som erbjuder 

tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser, internet of things, cloud, 

https://www.knowit.se/ir/rapporter--presentationer/
https://www.knowit.se/ir/rapporter--presentationer/
https://tv.streamfabriken.com/knowit-q3-2021
https://www.knowit.se/ir/rapporter--presentationer/
mailto:christina.johansson@knowit.se


 

 
 
Knowit AB 
Klarabergsg 60 
Box 3383 
103 68 Stockholm 
knowit.se 

cybersäkerhet och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras 

ofta i kunduppdrag.  

 

Knowit grundades 1990 och har efter förvärvet av Cybercom den 1 juli 2021 cirka 3 800 

medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Tyskland och Polen. 

Samgåendet med Cybercom har stärkt möjligheterna att ta sig an större och mer komplexa 

uppdrag inom framför allt industri-, tech- och telekomsektorn. I tillägg skapas en ännu starkare 

plattform där vi erbjuder digitala lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar. 

Knowit AB (publ) börsnoterades 1997, och finns i dag på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. 

För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se. 

 


