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Swedencare AB (publ) bjuder in till presentation av 
halvårsrapporten januari – juni 2021
Den 29 juli kl. 8:00 CEST publicerar Swedencare AB (publ) sin rapport för andra kvartalet 2021. En 
presentation av rapporten hålls samma dag kl. 11:00 och går att följa via live webinar.

Swedencare bjuder in investerare och analytiker till en presentation av halvårsresultatet där VD Håkan 
Lagerberg och CFO Jenny Graflind kommenterar rapporten. Presentationen hålls kl. 11:00-11:30 
CEST och går att följa via live webinar. Rapporten publiceras kl. 8:00 och kommer finnas tillgänglig på 

.www.swedencare.com

Presentationen sker på engelska och följs av en frågestund. Frågor ska ställas i förväg genom att e-
posta dem till:  senast en timme innan presentationen. Efter jenny.graflind@swedencare.se
presentationen ges möjlighet att ställa frågor live via chattfunktionen för de som deltar. Ingen 
föranmälan krävs.

Webinariet nås genom denna länk:

https://swedencare.webinargeek.com/swedencare-live-presentation-of-our-q2-report-with-q-a/join
/yb72gy69

Efter presentationen kommer en inspelad version finnas tillgänglig på vår hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 01 70
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se
 
Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 85 54
Email: jenny.graflind@swedencare.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399
Email: info@fnca.se

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.com
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Om Swedencare

Swedencare, listat på NASDAQ First North Growth Market, är ett ledande djurhälsobolag med delvis 
egen produktion som marknadsför och säljer premiumprodukter på den snabbväxande globala 
marknaden. Bolaget har ett flertal starka varumärken och produkter inom de flesta terapiområden. 
Bland varumärkerna kan nämnas Animal Pharmaceuticals®, nutravet®, NutriScience, Pet MD®, 
Stratford®, VetWELL® samt ProDen PlaqueOff® för munhälsa till hund och katt. Verksamheten styrs 
från huvudkontoret i Malmö, Sverige och därutöver finns det tretton dotterbolag i sju länder samt 
bolagets produkter säljs på över 50 marknader. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett 
flertal år med hög lönsamhet.
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