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Duroc korrigerar uppdaterad finansiell 

kalender 
Stockholm 16 juli 2017. Duroc AB meddelar idag sin korrigerade finansiella 
kalender.  
 
Genom ett misstag i Durocs pressmeddelande från 13 juli om ny finansiell kalender har 
felaktiga delårsperioder angivits. 
Datumen för rapporterna är korrekta men delårsperioderna ska vara som följer nedan: 
 
Som tidigare meddelats beslutade Durocs extrastämma den 15 juni 2017 ändra 
bolagsordningen så att räkenskapsåret ändras från kalenderår till 1 juli – 30 juni. 
Förändringen innebar att räkenskapsåret 2017 avslutades den 30 juni 2017 och som 
tidigare meddelats lämnar Duroc bokslutskommuniké för 2017 den 28 augusti. 
 
Ny finansiell kalender 

 

Bokslutskommuniké 2017  28 augusti 2017 

 

Årsstämma 2017  26 oktober 2017 

 

Delårsrapport juli – september 7 november 2017 

 

Delårsrapport juli – december 9 februari 2018 

 

Delårsrapport juli – mars  7 maj 2018 

 

Bokslutskommuniké 2017/2018 27 augusti 2018 

 

Bakgrunden till ändringen av räkenskapsår är att bolaget i februari 2017 förvärvat 
International Fibres Group-koncernen (IFG) som har 1 juli – 30 juni som räkenskapsår. 
Då det är ändamålsenligt att samtliga bolag i Duroc har samma räkenskapsår och med 
hänsyn till IFG:s storlek i förhållande till den tidigare koncernen, har det bedömts lämpligt 
att ändra hela koncernens räkenskapsår till 1 juli – 30 juni. 
 
Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens nedan försorg, för 
offentliggörande den 16 juli 2017 kl. 21.45.  

För ytterligare information 

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99 

 

http://www.duroc.se/

