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Investment bolaget Investa från Sundsvall tecknar sig i den pågående emissionen i Enjoy 
Group AB (publ). 

Investa tecknar sig i den pågående emissionen i Enjoy Group AB med 2 miljoner kronor. 

Efter noggranna genomgång av Enjoy Group AB har Investas och dess styrelse beslutat att 
teckna sig i den pågående emissionen i Enjoy Group AB med 2 miljoner kronor vilket innebär 
en ägareandel om 8 % i Enjoy Group AB. 

Investas tillträdande VD (från 1/9) Anders Liden kommer i samband med Investas 
investeringen att ingå som ordinariestyrelseledamot i Enjoy Group AB. 

Enjoy Group, s styrelseordförande Bengt-Göran Persson är också styrelseordförande samt en av 
delägarna i Investa vilket innebär att Bengt-Göran nu också indirekt kommer att vara en av 
delägarna i Enjoy Group AB. 

VD Kommentar 

”För mig är det ytterst inspirerade Investa med Bengt-Göran och Anders som företrädare för 
dem nu blir ännu mer knuten till Enjoy och jag ser med glädje fram emot att få jobba ännu 
närmare dessa båda herrar säger Håkan Sjölander VD i Enjoy Group AB:”   

På uppdrag av styrelsen 

 

Håkan Sjölander 

VD 
Enjoy Group AB 

Kort om Enjoy  

Enjoy är en svensk/norsk koncern specialiserad på design - utveckling tillverkning av kylskåp med 

varumärkesdekor och hyllösningar till restaurang samt service- och dagligvaruhandeln där de 

traditionella hyllorna ersätts med FIFO - SwingOut lösningar som innebär följande fördelar: • Minskar 

tiden för inplockning av varor • Eliminerar risken med utgående datum på produkterna (FIFO) • Ökar 

försäljningen eftersom produkterna alltid är frontade. Besök gärna Enjoys hemsida: 

www.enjoygroup.eu och Klimasans hemsida: www.klimasan.com.tr. 

För mer information kontakta: 

 

Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ) 

Telefon: 070 59 444 69 

E-post: hakan.sjolander@enjoysales.se 


