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Vertiseit bjuder in till 
kapitalmarknadsdag - 
presenterar ny strategi för 
internationell tillväxt och nya 
mål
Vertiseit AB bjuder in investerare, analytiker och media till en kapitalmarknadsdag tisdagen den 5 
oktober 2021 kl. 09.00 med syfte att presentera en uppdaterad strategi för internationell tillväxt samt 
nya långsiktiga och finansiella mål. Evenemanget kommer att sändas digitalt och det går även att 
närvara på plats i Arena Varberg.

Under det andra kvartalet 2021 uppnådde Vertiseit bolagets båda långsiktiga mål, 18 månader tidigare 
än planerat. Förvärvet av Grassfish i maj 2021 innebär att Vertiseit nu är det marknadsledande 
plattformsbolaget inom Retail Digital Signage i Europa.

Kapitalmarknadsdagen leds av Johan Lind, VD, och Jonas Lagerqvist, CFO, som kommer att ge en 
fördjupad bild av nuläget och de insikter som lett fram till koncernens uppdaterade strategi för 
internationell tillväxt tillsammans med nya långsiktiga och finansiella mål.

Presentationerna kommer att hållas på svenska med undantag för vissa anföranden som kan hållas på 
engelska. Dagen avslutas med en frågestund som modereras av Fredrik Nilsson, analytiker på Redeye 
AB.

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Datum: Tisdagen den 5 oktober 2021

 09.00-11.30Tid:
 Arena Varberg, Kattegattsvägen 26, 432 50 VarbergPlats:

Det kommer även att erbjudas efterföljande lunch för de som anmält sig.

För fysisk närvaro, anmäl dig senast fredag 1 oktober kl 12.00 genom:
https://forms.gle/LANkXzpeQ5wPgK9j8

Följ evenemanget digitalt:
https://www.redeye.se/events/820802/capital-markets-day-vertiseit

16 september 2021
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Inspelning av eventet och tillhörande presentationsmaterial kommer i efterhand att finnas tillgängligt 
på Vertiseits hemsida:
https://corporate.vertiseit.se/

Varmt välkommen!

KONTAKTER

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

+46 703 579 154

Jonas Lagerqvist, Group 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

OM VERTISEIT

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 120 medarbetare i en unik mix av kompetenser. Vi hade 
under perioden 2012-2020 en årlig lönsam tillväxt om i genomsnitt 29,0 procent (CAGR). 2020 uppgick 
koncernens nettoomsättning till 76,7 miljoner SEK och EBITDA-marginalen till 15,5 procent. Bolagets B-
aktie är sedan 2019 noterad på Nasdaq First North Growth Market.
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