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Pierce Group tidigarelägger 
publicering av delårsrapporter för 
andra och tredje kvartalet och bjuder 
in till presentation av delårsrapporten 
för det andra kvartalet
Pierce Group har beslutat att tidigarelägga publiceringen av 
delårsrapporterna avseende det andra och tredje kvartalet, då 
färdigställandet av rapporten för det andra kvartalet går snabbare 
än beräknat och rapporten för det tredje kvartalet följaktligen 
förväntas vara klar tidigare än vad som tidigare kommunicerats. 
Nya datum för publicering är tisdagen den 27 juli 2021 och 
torsdagen den 11 november 2021. Tidigare aviserade tidpunkter för 
publicering var onsdagen den 25 augusti 2021 och onsdagen den 
24 november 2021.

Tisdagen den 27 juli 2021 klockan 08.00 CET publiceras Pierce Groups rapport 
för det andra kvartalet 2021. Klockan 09.00 CET samma dag håller CEO Henrik 
Zadig och CFO Tomas Ljunglöf en webcast och telefonkonferens på engelska 
om rapporten.

För att delta i telefonkonferensen - ring in på något av nedanstående nummer:

SE: +46 856 642 703

UK: +443 333 009 264

US: +16 467 224 902

Webcasten och telefonkonferensen kan följas via denna webblänk: https://tv.
streamfabriken.com/pierce-group-q2-2021

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Pierce Groups 
hemsida via https://www.piercegroup.com/en/rapporter-presentationer/

Bolagets uppdaterade finansiella kalender återfinns på https://www.
piercegroup.com/en/kalendarium/

För mer information vänligen kontakta:
Tomas Ljunglöf, CFO
Tel: +46 (0) 73 378 01 54
Email: Tomas.Ljunglof@piercegroup.com
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Informationen lämnades för offentliggörande genom ovan kontaktpersons 
försorg den 8 juli 2021 kl. 08.00 CET.

Om Pierce Group
Pierce är ett ledande och snabbväxande e-handelsbolag som säljer utrustning, 
reservdelar och tillbehör till motorcyklister över hela Europa genom ett fyrtiotal 
lokalt anpassade hemsidor. Bolaget har två större segment, Offroad — 
försäljning till motocross- och enduroåkare, och Onroad — försäljning till 
kunder som kör på trafikerade vägar. Därutöver har Pierce ett mindre segment, 
Övrigt, som främst fokuserar på snöskotrar. Med ett stort och unikt 
produktsortiment, inklusive flera egna varumärken, en utmärkt kundupplevelse 
samt attraktiva priser håller Pierce på att förändra marknaden för 
motorcykelentusiaster i Europa. Huvudkontoret ligger i Stockholm, 
centrallagret finns i polska Szczecin och därutöver är huvuddelen av 
kundsupporten placerad i Barcelona. Bolaget har cirka 430 anställda.
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