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H&D Wireless presenterar på Småbolagsdagarna 

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB presenterar på Småbolagsdagarna 

som genomförs av Aktiespararna idag 14 juni. Bolaget deltar för att berätta om projekt och kunder, 

kommentera senaste nyheterna samt för att nå ut till en bredare bas av aktieägare.  

12:00 idag den 14 juni medverkar Bolaget på Aktiespararnas evenemang Småbolagsdagarna. Pär 

Bergsten, grundare och VD, kommer att presentera Bolaget och svara på dina frågor om bolaget. 

Bolaget inbjuder dig som journalist, analytiker och aktieägare att ta del av presentationen live på 

webben, via www.aktiespararna.se/tv/live. Evenemanget är öppet för alla och kräver inget 

medlemskap hos Aktiespararna. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt. 

Passa på att ställa dina frågor till presentatören, genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller 

maila till event@aktiespararna.se . Dina frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnas moderator i 

samband med frågestunden efter presentationen. Du kan skicka in dina frågor redan nu eller i 

samband med presentationen. 

 

INFORMATION 

När: 14 juni 2022 klockan 12:00 

Livesändning: www.aktiespararna.se/tv/live 

 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 

Pär Bergsten, VD och koncernchef, H&D Wireless  

Växel +46-8-55118460 

Email: investors@hd-wireless.se 
Web: www.hd-wireless.com 

 

 

Om H&D Wireless: 

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och 
Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 
och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. 
Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar 
bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin 
Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MES systemet Casat i koncernen. Bland 
Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på 
Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: 
Info@aqurat.se Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se 
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