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Inbjudan till presentation av ViaCons Q3-rapport 
2022
ViaCons delårsrapport för januari – september 2022 offentliggörs torsdagen den 17 
november. En direktsänd presentation hålls den 18 november 2022 av 
verksamhetens resultat och utveckling för perioden:

Datum: Fredag 18 november 2022
 09:00-09:30 CETTid:

 CEO Stefan Nordström och CFO Philip DelbornVärdar:
:  Länk till webcasten ViaCon Group Q3 Presentation - Finwire

( )https://www.finwire.tv/webcast/viacon-group/q3-2022/

Stefan Nordström, CEO, och Philip Delborn, CFO, presenterar resultat och utveckling för 
perioden och är och är tillgängliga i slutet av sändningen för att besvara frågor.

Presentationen spelas in och kommer att hållas på engelska och kan nås via ViaCon Group Q3 
. Sändningen kommer att finnas tillgänglig på samma webbplats och Presentation – Finwire

presentationsmaterialet kommer att vara tillgängligt på ViaCons hemsida strax innan sändningen 
börjar.

All information om resultatet och presentation kommer att finnas tillgängligt på ViaCon hemsida: 
.Reports – Viacon Group

Kontakter:

Stefan Nordström, CEO 
E-mail: stefan.nordstrom@viacongroup.com 
Tel: +46 (0) 706 32 13 06 

Philip Delborn, CFO
E-mail:  philip.delborn@viacongroup.com
Tel: +46 (0) 702 125264
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Om oss

ViaCon constructs connections. Consciously.

ViaCon grundades 1986 i Sverige och Norge och är en marknadsledande europeisk leverantör av 
hållbara lösningar med korrugerat stål för väg- och vattenbyggnad, med omfattande kännedom 
om lokala marknader och lokal tillverkning, med närvaro i 20 länder och ~800 anställda.
Genom att kombinera tre decenniers erfarenhet med den allra senaste tekniken lyckas ViaCon 
vara marknadsledande på områdena broar och kulvertar, geotekniska lösningar och 
dagvattenmagasin, som utgör företagets tre affärsenheter.
ViaCon erbjuder sina kunder distinkta toppmoderna, hållbara och verksamhetskritiska 
infrastrukturlösningar utformade för att möta utmaningarna i en föränderlig värld.

ViaCon ägs av fonder förvaltade av FSN Capital Partners, ledande rådgivare inom private equity i 
norra Europa.
 ViaCon Group AB (publ), Björklundabacken 3, 436 57 Hovås, Sweden.
Organisationsnummer: 559228-2437
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