MØD FIRE BØRSNOTEREDE SELSKABER I KOLDING DEN 1. APRIL 2019
Mød GreenMobility, Solar, Columbus og ViroGates og få et indblik i disse fire selskabers aktuelle status og
fremtidsudsigter. Deltagelse er gratis men kræver forudgående tilmelding. Adgang til foredragssalen er kun
mulig fra start eller i pauserne mellem hvert indlæg. Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål til
selskaberne.

GreenMobility driver i i dag en flåde på 400
elektriske delebybiler i København og via sin
første franchisepartner 250 biler i Oslo.
Ambitionen er sammen med sine partnere at
være blandt de førende udbydere af grønne
delebiler i verden til glæde for trafiktrængslen,
miljøet og klimaforandringerne. Målet er at nå 20
byer inden 2020.

Solar-koncernen er en førende europæisk
sourcing- og servicevirksomhed med en årlig
omsætning på over 11 mia. kroner.
Kerneforretningen centrerer sig om sourcing af
produkter, værdiskabende service og optimering
af kundernes forretning. Solar beskæftiger ca.
3.000 medarbejdere.

ViroGates har udviklet et produkt baseret på
måling af et protein i blodet. Produktet –
suPARnostic® - kan hjælpe hospitaler til et bedre
flow, hvor de patienter som bedst behandles ved
aftalte konsultationer kan hjemsendes uden
risiko for patienten, og samtidig kan patienter
med høj risiko indlægges til yderligere
behandling.

Columbus er en international it-service og
konsulentvirksomhed med 2.000 medarbejdere.
Columbus tilbyder en omfattende løsningsportefølje med dyb industriel viden, der hjælper
vores kunder med at transformere, maksimere og
fremtidssikre deres forretning digitalt. Sidste års
køb af svenske iStone åbner for et betydeligt
mersalg og cementerer Columbus’ ledende
markedsposition på det Nordiske marked.

Dato og sted: 1. april 2019 kl. 15.00 på Scandic Hotel, Kokholm 2, 6000 Kolding
Program:
15.00: Velkomst ved John Stihøj, Aktieinfo
15.15: Solar v/CEO Jens Andersen
15.50: Columbus v/CEO Thomas Honoré
16.20: Pause med kaffe, te og kage
16.45: ViroGates v/ CEO Jakob Knudsen
17.20: GreenMobility v/Head of Investor Relations Peter Wenzel Kruse
17.50: Afrunding og tak for i dag.
Deltagelse er gratis mod forudgående tilmelding til info@aktieinfo.net eller telefonisk på 41 27 81 24.
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