
    VERTISEIT AB | KYRKOGATAN 7 | 432 41 VARBERG | 0340-848 11 | VERTISEIT.SE

Inbjudan till 
investerarpresentation – Q2 
2020
Vertiseit AB kommer att offentliggöra sin delårsrapport för det första halvåret 2020 den 20 augusti kl 
07.30. Samma dag håller bolaget en investerarpresentation via video kl 10.00.

Vertiseit bjuder in till en investerarpresentation där Johan Lind, VD, och Jonas Lagerqvist, CFO, 
presenterar delårsrapporten för det första halvåret 2020. I anslutning till presentationen finns det 
möjlighet att ställa frågor.

VIDEOKONFERENS
Tid: Torsdagen den 20 augusti, kl 10.00 - 11.00

 För anmälan till presentationen -  - eller besök  där länk till Anmälan: klicka här corporate.vertiseit.se
anmälan finns.

Välkomna!

KONTAKTER

Johan Lind, CEO   / Mediakontakt
 johan.lind@vertiseit.se

+46 703 579 154

Jonas Lagerqvist, Deputy CEO / CFO / IR-ansvarig 
 jonas.lagerqvist@vertiseit.se

+46 732 036 298

Certified Adviser 
Redeye AB 
certifiedadviser@redeye.se
+46 8 121 57 690

13 augusti 2020
PRESSMEDDELANDE

https://www.vertiseit.se/
https://forms.gle/SAMy7rps4SFcUYdu8
http://corporate.vertiseit.se
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OM OSS

Vertiseit är ett retail tech-bolag och en helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker 
kundupplevelsen i butik. Bolagets tjänster och produkter möjliggör en sammanhållen kundresa genom 
att knyta ihop det digitala och fysiska mötet. Vertiseit erbjuder en ledande SaaS-plattform, strategi och 
lösningar för digital kommunikation i framtidens retail. Varberg är vår bas, Norden vår huvudmarknad 
och vi följer våra kunder globalt. Idag är vi cirka 60 medarbetare i en unik mix av kompetenser. Vi hade 
under perioden 2012-2019 en årlig lönsam tillväxt om i genomsnitt 30,3 procent (CAGR). 2019 uppgick 
koncernens nettoomsättning till 83,3 miljoner SEK och rörelsemarginalen till 9,2 procent. Bolagets B-
aktie är sedan 2019 noterad på Nasdaq First North Growth Market.
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