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Unibap bjuder in till investerarträffar  

Unibap medverkar på Stora Aktiedagen i Stockholm samt på 
investerarträffar i Stockholm och i Malmö och bjuder härmed in aktieägare 
och intressenter.  

I samband med bolagets kommande företrädesemission kommer Unibap att medverka på Stora Aktiedagen i Stockholm 
samt på två ytterligare investerarträffar, en i Malmö och en i Stockholm. Under Stora Aktiedagen i Stockholm kommer 
bolagets VD Fredrik Bruhn att hålla en presentation 08:00 – 08:30 i sal 4. Bolaget kommer efter presentationen även 
finnas tillgängliga i en monter för att svara på frågor och prata med intressenter.  

Unibap kommer även att hålla investerarträffar i Malmö och Stockholm tillsammans med Mangold som agerar finansiell 
rådgivare i samband med transaktionen. Träffen i Malmö kommer att hållas den 29 november där Unibap bjuder in till 
lunch för presentation samt en chans att ställa frågor till bolaget.  

Investerareventet i Stockholm kommer att hållas den 5 december, där Unibap kommer att presentera och besvara 
frågor samt bjuda på lättare mat och dryck. På eventet kommer även ett annat bolag att medverka. Unibap bjuder 
härmed in aktieägare och intressenter till ovan nämnda träffar och event. Se nedan för vidare information om 
respektive event samt information om hur anmälan sker: 

 

Stora Aktiedagen Stockholm den 26 november 

Datum: Måndag 26 november 

Tid: 08:00-18:30. Unibap kommer hålla presentation i sal 4 klockan 08:00-08:30 

Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6 

För mer information och anmälan: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-stockholm-2018 

Presentationen går även att se live och on demand via www.aktiespararna.se/tv/live 
respektive www.aktiespararna.se/tv/evenemang 

 

Lunchträff i Malmö 

Datum: Torsdag 29 november  

Tid: 12:00-13:00 

Plats: Hotel Elite Adlon, Mäster johansgatan 15 

För mer information och anmälan: mangold.se samt anmalan@mangold.se 

 

 



 

Kvällsträff i Stockholm 

Datum: Onsdag 5 december  

Tid: 18:30-20:00 

Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 

För mer information och anmälan: mangold.se samt unibap@mangold.se 

 
Uppsala 2018-11-23 

För mer information, vänligen kontakta: 

Fredrik Bruhn 
Verkställande Direktör 
vd@unibap.com 
+46 70 7833215 
 

Kort om Unibap 

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins 
produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och 
automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade 
industridatorlösningar och robotiklösningar.  

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.  

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser. 

 


