Profil
Välkommen till INVISIO Communications sidor
för investerare. Här försöker vi samla allt som
är av intresse för investerare och analytiker.
Saknar du information är du välkommen att
kontakta oss på
investor_relations@invisiocommunications.com.

Invisio Communications
Investor Relations Department
Stamholmen 157
Hvidovre 2650
Denmark

First North:

BesÃ¶k IR-webbplats
Email alert-abonnemang
OMX: IVSO ¹
Senaste kurs:

84.75

Tid:
FÃ¶rÃ¤ndring:

4:08 PM ET
29 juni 2017
-1.50

(1.739%)

LÃ¤gst-HÃ¶gst

84.75 - 86.75

52 veckor lÃ¥g-52
veckor hÃ¶g

56.50 - 94.00

Volym

Aktieinformation

First North är en alternativ marknadsplats som
drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ
OMX. Den har inte samma juridiska status som
en reglerad marknad. Bolag på First North
regleras av First Norths regler och inte av de
juridiska krav som ställs för handel på en
reglerad marknad. En placering i ett bolag som
handlas på First North är mer riskfylld än en
placering i ett bolag som handlas på en reglerad
marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till
handel på First North har en Certified Adviser
som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ
OMX Stockholm godkänner ansökan om
upptagande till handel på First North.

55,950

¹ Aktieinformationen Ã¤r endast avsedd som information
och inte som underlag fÃ¶r handel. Aktieinformationen
levereras av eSignal, aktiekursdiagram levereras av
EDGAR Online, bÃ¥da Ã¤r en tredje parts service, och
Invisio Communications A/S underhÃ¥ller inte eller ger
nÃ¥gon information till denna service. Aktieinformationen
Ã¤r fÃ¶rdrÃ¶jd med ca 20 minuter.

... (mera)

Pressmeddelanden

[ Visa alla ]

Evenemang och Presentationer
[ Visa alla ]

19 juni 2017
INVISIO får beställningar från amerikanska
arméns TCAPS-program

18 augusti 2017
DelÃ¥rsrapport Januari - Juni 2017

2 juni 2017
INVISIO får order på 30 MSEK från sin
partner MCL gällande leveranser till det
brittiska hörselskyddsprogrammet THPS

30 oktober 2017
DelÃ¥rsrapport Januari - September 2017

31 maj 2017
Ökning av antalet aktier och aktiekapitalet i
INVISIO med anledning av utnyttjande av
teckningsoptioner

FÃ¶rsta kvartalets Finansiellt resultat

11 maj 2017
INVISIO utökar sin kommunikations- och
hörselskyddsserie med en batteriförsörjd
kontrollenhet med två anslutningsportar
10 maj 2017
INVISIOs kontor i USA fullt operativt

Finansiell Information

[ Visa alla ]

