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Kommande rapporteringstillfällen 

XANO Industri AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2012. 

 Delårsrapport januari – juni 10 juli 2012 

 Delårsrapport januari – september 7 november 2012. 

 Bokslutskommuniké 7 februari 2013 

 Årsredovisning mars/april 2013 

 Årsstämma april/maj 2013 

 

XANO Industri AB (publ) 

Styrelsen  

 

 

Denna information lämnades för offentliggörande den 10 maj 2012 kl. 18:00. 

 

XANO Industri AB (publ) 

www.xano.se 

 

För ytterligare information, kontakta: 

»   Sune Lantz, VD, tel 070 676 47 00 

 

 
XANO utvecklar, förvärvar och driver entreprenörsföretag baserade i Norden och Baltikum. Företagen levererar 
tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. 

 


