
Spoštovani,

smo družba Datalab Tehnologije, d.d., največje slovensko podjetje za razvoj poslovne
programske opreme. Prisotni smo v osmih državah srednje in jugo-vzhodne Evrope, naš glavni
produkt, poslovno-informacijski sistem PANTHEON pa uporablja že več kot 8.000 podjetij.

V petek 11.11.2011 ob 10:00 bo v prostorih Datalab d.d., Koprska 92, 1000 Ljubljana,
potekala predstavitev letnega poročila, rezultatov in načrtov finančnim javnostim.
Zainteresirani vljudno vabljeni.

Vašo udeležbo in udeležbo vaših sodelavcev na tiskovni konferenci potrdite na
maja.fujan@datalab.si ali na 01 25 28 916.

Hkrati vas obveščamo, da smo objavili Konsolidirane računovodske podatke Skupine Datalab za
poslovno leto 2011, ki se je začelo dne 01.07.2010 in končalo dne 30.06.2011 in si ga lahko
ogledate na naši spletni strani.

Družba bo letno poročilo za poslovno leto 2011 v slovenščini objavila 09.11.2011, v angleščini pa
16.11.2011 na svojih spletnih straneh.

Datalab became listed on the Ljubljana Stock Exchange on June 30, 2008 under the ticker symbol DATR.
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