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VD presenterar verksamheten på Aktiedagen den 16 maj
VD för flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854,
noterat på NGM Nordic SME, presenterar verksamheten på Aktiespararnas Event,
Aktiedagen Göteborg den 16 maj.
VD Fredrik Graflind kommer bland annat att kommentera senaste nyheterna som
presenterats i pressmeddelande samt Årsredovisningen 2021.
SARSYS-ASFT inbjuder dig som investerare, 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 mejla 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.
Den livesända presentationen av SARSYS-ASFT startar måndagen den 16 maj och klockan
12 00 och ses på www.aktiespararna.se/tv/live
Köpingebro den 13 maj 2022
Fredrik Graflind, VD
För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt
e-mail fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0)
70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se
SARSYS-ASFT kommer under 2022 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiedagen
Göteborg den 16 maj och Stora Aktiedagen, Stockholm den 29 november.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13
maj 2022 kl. 08 30.
SARSYS-ASFT AB är det ledande bolaget i världen inom utveckling och tillverkning av flygplats- och
vägsäkerhetssystem. Bolaget har tre affärsområden, friktionsmätning, väderinformation och
beslutsstödsystem. Bolaget har kunder i alla världsdelar och återfinns bland offentliga och privata flygplatser
och vägar, flygvapen i olika länder, servicebolag för underhåll av vägar och flygplatser. Moderbolaget har sitt

huvudkontor i Köpingebro och är listat på Nordic SME sedan 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT
Industries AB och SARSYS-ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se
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