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Kutsu: Caverionin pääomamarkkinapäivä Helsingissä 7.11.2017 

Caverion kutsuu analyytikot, institutionaaliset sijoittajat ja lehdistön edustajat Helsingissä järjestettävään pääomamarkkinapäiväänsä.
Tapahtuma pidetään tiistaina 7.11.2017 klo 9.00−15.30 paikallista aikaa Hotelli Clarionissa (Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki). Osallistujat
kutsutaan myös edellisenä iltana samassa paikassa järjestettävälle tervetuliaisillalliselle johdon kanssa. 

Pääomamarkkinapäivän tarkoituksena on esitellä Caverionin uusi, vuoteen 2020 ulottuva strategia ja antaa päivitys yhtiön liiketoimintanäkymistä.
Tapahtumassa esitellään erityisesti miten valitut must win –painopisteet mahdollistavat edistymisen konsernin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

Päivä alkaa johdon esityksillä. Toimitusjohtaja Ari Lehtorannan lisäksi puhujina ovat talousjohtaja Martti Ala-Härkönen, Thomas Hietto (Johtaja, Palvelut-
liiketoimintayksikkö), Jarno Hacklin (Johtaja, Projektit-liiketoimintayksikkö) and Knut Gaaserud (Divisioonajohtaja, Tanska-Norja). Kaikkia päivän esityksiä
voi seurata webcastin välityksellä. Ari Lehtorannan esitystä on mahdollista seurata myös puhelinkonferenssin kautta klo 9.00−10.00.

Esitysten jälkeen tutustutaan elinkaarihankkeeseen Lintuvaaran koululla Espoossa, jonne Caverion on toteuttanut talotekniikan rakennusten
peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä ja vastaa kiinteistön 25-vuotisen elinkaarijakson palvelusopimuksesta. Tämän lisäksi tutustutaan Caverionin
etähallintakeskuksen ja Helpdeskin ympärivuorokautiseen toimintaan Vantaalla.

Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat on lähempänä tilaisuutta tarkempaa tietoa puhelinkonferenssista ja webcastista, tapahtuman
aikataulusta sekä käytännön järjestelyistä. Myös päivän esitysmateriaalit julkaistaan tapahtumapäivänä kyseisillä sivuilla. Tapahtuma ja kaikki
esitysmateriaalit ovat englanniksi.

Ilmoittautuminen 

Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan 2.10.2017 mennessä lomakkeella, joka löytyy myös Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat.

Ilmoittautumislomake (englanniksi) » 
Tarkempia tietoja »

Alustava ohjelma

Ajat paikallista aikaa.

Paikka: Hotelli Clarion (Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki)

Maanantai 6.11.2017 

19.00
Tervetuliaisvastaanotto ja -illallinen Caverionin johdon kanssa (SkyBar/Ulappa & Makasiini Event Venue)

Tiistai 7.11.2017

8.00−8.55
Ilmoittautuminen ja aamupala (Makasiini Event Venue)

9.05−9.45
Avaus ja Caverionin vuoteen 2020 ulottuvan strategian esittely
Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja

9.45 - 10.15
Katsaus Palvelut-liiketoimintayksikköön: Kannattava kasvu Palveluissa digitalisaation edistämänä
Thomas Hietto, Palvelut

10.15 - 10.45
Kahvitauko

10.45 - 11.15
Katsaus Projektit-liiketoimintayksikköön: Valikointistrategia Projekteissa
Jarno Hacklin, Projektit

11.15 - 11.30
Case: Tanska-Norjan liiketoiminnan kääntäminen
Knut Gaaserud, Tanska-Norja

11.30 - 12.00
Katsaus taloudelliseen kehitykseen – Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen must win –painopisteiden avulla
Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja

12.00 - 12.20
Yhteenveto
Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja



12.20 - 12.30
Kohdevierailujen esittely

12.30 - 13.00
Lounas

13.00 - 15.30
Vierailukierros

Bussikierros päättyy Helsinki-Vantaan lentokentälle noin klo 16.00.

Lisätietoja: Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme
käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus,
terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja
teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja
teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2016 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-
Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. 
www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi


