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Aventura Group presenterar på Stora Aktiedagen 
2 december
Vi ser fram emot att berätta mer om hur vår bolagsgrupp tagit form sedan vi noterades på First 
North i somras, och hur vi etablerar och skalar varumärken på världens största 
konsumentmarknad Kina.

På torsdag 2 december kl 0800 medverkar Aventura Group på Aktiespararnas Stora Aktiedagen. 
Gustav Åström, VD och medgrundare, kommer att presentera Aventura Group och svara på era 
frågor till bolaget.

Vi inbjuder dig som journalist, analytiker och aktieägare att ta del av presentationen live på webben,
via  Evenemanget är öppet för alla och kräver inget medlemskap hoswww.aktiespararna.se/tv/live.
Aktiespararna. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

Passa på att ställa dina frågor till VD Gustav Åström, genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller
maila till . Dina frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnasevent@aktiespararna.se
moderator i samband med frågestunden efter presentationen. Du kan skicka in dina frågor redan nu
eller i samband med presentationen.

INFORMATION
 Torsdagen 2 december, kl 0800-0830.När:
 Var: www.aktiespararna.se/tv/live

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 |  gustav.astrom@aventura.group
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.

  group
 

  Om Aventura Group
Aventura Group är en digital varumärkes- och e-handelsgrupp fokuserad på den kinesiska 
konsumentmarknaden. Aventura Group utvecklar och investerar i varumärken med god potential i 
Kina och plattformar för att skala varumärken på marknaden. Nuvarande portfölj inkluderar 
dotterbolagen Aventura, TicToc Ventures, Aurora Beauty och Headway B2B.  Aventura Group AB är 
listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm och kontor i 
Shanghai och Hong Kong.  

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post:  är bolagets Certified Adviser. info@augment.se
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