
 
 
 

 
 

Pressmeddelande 2021-10-18 

 
Motion Display bjuder in till Digitala Aktiekvällen den 25 oktober 
 
Motion Display Scandinavia AB (”Motion Display” eller ”Bolaget”) presenterar på 
Aktiespararnas evenemang Digitala Aktiekvällen måndagen den 25 oktober 2021 kl. 18:00. 
Presentationen hålls av VD, Anna Engholm som kommer presentera Motion Display, den 
annonserande företrädesemission vars teckningsperiod inleds idag, samt svara på era 
frågor. 
 
Digitala Aktiekvällen 
Evenemanget arrangeras av Aktiespararna och pågår mellan kl. 17:50 och kl. 19:30 den 25 
oktober 2021. Anna Engholm kommer att presentera mellan kl. 18:00-18:30. 
 
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 det krävs inget 
medlemskap hos Aktiespararna. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt. 
 
Passa på att ställa dina frågor till Anna Engholm, 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: måndag den 25 oktober 2021 kl. 18:00-18:30 
Läs mer: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/digitala-aktiekvallen-25-oktober-2021 
 
För frågor hänvisas till:  
Anna Engholm, VD Motion Display Scandinavia AB 
anna.engholm@motiondisplay.com 
+46 709 - 79 35 04 
 
Om Motion Display Scandinavia AB  
Motion Display grundades 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef på Pharmacia och 
grundare av bl.a. Pricer, och är ett innovativt företag inom det snabbt växande segmentet In-
Store Marketing. Bolaget har utvecklat ett revolutionerade sätt att göra reklam vid varan i 
butiken, där mer än 70 procent av köpbesluten tas. Bolagets displayer är baserade på 
elektroniskt papper som kan blinka och samtidigt förmedla olika budskap i en rullande 
sekvens. Omfattande dokumentation visar på såväl starkt ökad uppmärksamhet som drastiska 
försäljningsökningar vid användning av Motion Displays blinkade skyltar. Displayernas extremt 
låga strömförbrukning och dess pappersliknande egenskaper, gör att displayerna hanteras lika 
enkelt som traditionella pappers- och plastskyltar med statiska budskap. 
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