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Pressmeddelande 2010.07.05 
 

Enjoy Group AB (publ) informerar härmed om utfallet gällande 
teckningsoptioner med lösen 2010-06-30. 

6 743 628 nya aktier till en kurs av 1: styck = 6 743 628 sek (före 
emissionskostnader) blev utfallet för de teckningsoptioner med lösen 30/6 
2010 som fanns i Enjoy Group AB (Publ). Total antalet teckningsoptioner var 
8 379 755 vilket innebär att utfallet blev 80,5 %. 
 

Antalet aktier kommer att öka med 6 743 628 aktier när de registrerats hos 
Bolagsverket. Total kommer det sedan att finnas 35 241 908 B aktier och 
1944 480 A aktier i bolaget. 

”Enjoy får nu ekonomiska resurser att genomföra de marknadsinsatser som planerats utföras ensam och 
tillsammans med Klimasan gällande vår patenterade produkt RotoShelf för kylskåp. Detsamma gäller vår 
patenterade butiksinredning SwingOut Ambient och RotoShelf Ambient där förhandling sker just nu med en 
större Europeisk producent (ytterligare information kommer under hösten 2010) Dessa samarbetspartners 
och de pengar bolaget nu tillförs ger stora förutsättningar att få bolagets produkter etablerade på 
världsmarknaden kommenterar bolagets styrelse”.  

”Det är ytterst glädjande att vi fick in 80,5% av teckningsoptionerna vilket visar att våra ägare tror på de 
produkter vi har och det är ytterst inspirerande att samtliga i styrelsen med insyn i bolaget tecknar sina 
andelar till 100 % kommenterar bolagets VD Håkan Sjölander”. 

För mer information kontakta: 

 

Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ) 
Telefon: 070 59 444 69 
E-post: hakan.sjolander@enjoysales.se 

 
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 Enjoy’s hemsida: 
www.enjoygroup.eu och Klimasans hemsida: www.klimasan.com.tr 


