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KINNEVIK: TELEFONKONFERENS OCH PRESENTATION AV RESULTATET FÖR
FJÄRDE KVARTALET 2021

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kommer att offentliggöra resultatet för det fjärde kvartalet 2021 
torsdagen den 3 februari 2022 cirka kl. 08.00 CET. En telefonkonferens kommer att hållas samma 
dag kl. 10.00 CET för att presentera resultatet.

Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på 
Kinneviks webbplats, .www.kinnevik.com

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/ih9boimp

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på 
nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring 
in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
UK: +44 3333000804
US: +1 6319131422
SE: +46 856642651

Kod: 59602555#

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de 
bästa digitala företagen, för en förnyad morgondag och för att leverera betydande avkastning. Vi 
förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande 
portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare tror 
vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst 
avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, 
med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och 
von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen 
KINV A och KINV B.
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