
Kutsu Caverionin Q3-raportin tiedotustilaisuuteen ja
vastuullisuusaamuun
Caverion Oyj Sijoittajauutinen 5.10.2020 klo 10.00

Kutsu Caverionin Q3-raportin tiedotustilaisuuteen ja vastuullisuusaamuun
Caverion kutsuu analyytikot, institutionaaliset sijoittajat ja median edustajat Q3-raporttinsa tiedotustilaisuuteen ja vastuullisuusaamuun.
Yhdistetty tapahtuma järjestetään torstaina 5.11.2020 klo 10.00 Hotelli Kämpissä, osoitteessa Kluuvikatu 2, 2. kerros, Helsinki.

“Rakennetun ympäristön tulevaisuus on älykästä ja vastuullista. Lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä tukevat sekä EU:n ajamat säännökset
että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen. Merkittävä määrä
talouden tukipaketeista suunnataan myös kestävää kehitystä tukeviin investointeihin, jotka mahdollistavat älykkäät rakennukset ja kaupungit ja tukevat
kestävää elpymistä”, sanoo Caverionin toimitusjohtaja Ari Lehtoranta.

“Vastuullisuus ja digitalisaatio ovat strategimme avainteemat. Tänä vuonna olemme määritelleet omat vastuullisuustavoitteemme. Tämän työn tulokset
julkistamme ulkoisesti 5.11.2020 vastuullisuusaamussamme”, Lehtoranta jatkaa.

Alustava ohjelma

10.00                                   Q3-infotilaisuus ja Q&A

~10.45                                 Vastuullisuusaamun esitys

~11.15 – 11.30                     Vastuullisuuteen liittyvä Q&A                     

 

Vastuullisuusaamu alkaa arviolta klo 10.45, välittömästi Q3-tiedotustilaisuuden jälkeen. Vastuullisuusaamun esitys on kestoltaan noin 30 minuuttia, jonka
jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä. Tapahtuma pidetään englanniksi.

Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Ari Lehtoranta ja talousjohtaja Martti Ala-Härkönen.

Ilmoittautuminen

Pyydämme kaikkia fyysiseen kokoukseen osallistuvia ilmoittautumaan etukäteen 20.10.2020 mennessä ao. lomakkeella, joka löytyy myös Caverionin
verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat.

Ilmoittautumislomake >>

Lisätietoja >>

Fyysisen tilaisuuden osallistujamäärää on koronaan liittyvien tilarajoitusten vuoksi rajoitettu 25 vieraaseen. Caverion varaa oikeuden rajoittaa osallistumista
tarvittaessa ja vahvistaa osallistumisen yllä mainitun aikarajan jälkeen. Pyydämme myös huomioimaan, että rekisteröityminen koskee koko tilaisuutta, jotta
vältytään turhalta häiriöltä webcastin aikana.

Webcast

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä ilman rekisteröitymistä Caverionin kotisivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.
Suora lähetys alkaa klo 10.00. Tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 13.00.

Puhelinkonferenssi

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden
alkua (klo 9.55) numeroon +358 (0)9 7479 0361. Osallistujia pyydetään antamaan tunnus “9790402 / Caverion”. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin
aikana kysymykset tulee esittää englanniksi.

Caverionin osavuosikatsauksen 1−9/2020 julkistaminen

Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1−9/2020 julkistetaan torstaina 5.11.2020 noin kello 8.00 Suomen aikaa. Q3-raportin julkistamisen jälkeen Caverion
julkistaa myös vastuullisuutta koskevat tavoitteensa ja KPI-avainmittarit. Tiedotteeet ja Q3-esitysaineistot suomeksi ja englanniksi ovat tällöin saatavilla
yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. 

Aikataulu eri aikavyöhykkeillä:

Osavuosikatsauksen
julkistaminen

Tiedotustilaisuus,
puhelinkonferenssi ja

suora webcast-lähetys

Webcast-
lähetyksen tallenne saatavilla

EET (Helsinki) 08.00 10.00 13.00

CET (Pariisi, Tukholma) 07.00 09.00 12.00

GMT (Lontoo) 06.00 08.00 11.00

EST (New York) 01.00 03.00 06.00



Lisätietoja: Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com

Luomamme ympäristö muokkaa tapaamme elää. Caverion mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Asiakkaat
voivat luottaa osaamiseemme rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja
kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Palvelemme asiakkaitamme 11 maassa, Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa, yli 16 000 ammattilaisen voimin.
Liikevaihtomme vuonna 2019 oli noin 2,1 miljardia euroa. Caverionin osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
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