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Pressmeddelande 2008-03-28 (2) 
 

Affären mellan Senocak (Klimasan) och Metalfrio Solutions är nu slutförd. 

 

Som vi i tidigare PM informerat om så har en förhandling pågått mellan Senocak (Klimasan)Turkiet 

och Metalfrio Solutions från Brasilien där Metalfrio avsåg köpa 71 % av aktierna i Senocak 

(Klimasan). Affären är nu slutförd helt enligt grundavtalet. 

 

För Enjoys del innebär det att vi nu kan återuppta förhandlingarna med Klimasan där båda parters 

avsikt är att Klimasan skall köpa 29,89% av Enjoy Group AB. Säljarna av aktierna är planerade att 

vara de nuvarande huvudägarna och den likvid som kommer in kommer oavkortat att återföras som O-

villkorat aktiekapital in i Enjoy Group. (eventuell skatt avgår) 

 

”Att affären mellan Klimasan och Metalfrio slutfördes är utan tvekan positivt för Enjoy Group AB 

eftersom vi nu får ytterligare möjligheter att sälja våra kylskåp och våra patenterade RotoShelf 

produkter genom ytterligare kanaler och i marknader som vi själva skulle ha svårt att nå. Dock skall 

påpekas att inga som helst diskussioner eller möten har skett mellan Enjoy och Metalfrio under 

förhandlings tiden dom haft med Klimasan säger VD Håkan Sjölander.”. 

 

Saxat ur pressmeddelandet från 080327 
 

"São Paulo, SP, Brazil, March 27, 2008 - Metalfrio Solutions S.A. (Bovespa: FRIO3) ("Metalfrio" or "Company"), 

in compliance with CVM Instruction 358 of 2002 and applicable legislation, hereby informs its shareholders and 

the market in general that, in accordance with previous Material Fact notices dated October 3, 2007 and December 

26, 2007, the procedures related to the indirect acquisition of 71.0% of the equity in the Turkish company Senocak 

Holding A.S. ("Senocak") was completed on the date hereof to the effect that the transfer of shares be effective as 

of March 26, 2008. The price paid for the shares in Senocak was EUR 32.66 million. Metalfrio also holds an 

option to buy and the selling shareholders an option to sell the shares in Senocak representing the remaining equity 

interest in the company of 29.0%, being both options exercisable three years after the closing of the Transaction, or 

prior to the conclusion of this period in specific cases provided for in the Share Purchase and Shareholders 

Agreement executed on December 26, 2007. The Company will require to the Capital Markets Board of the 

Republic of Turkey an exemption of mandatory public offer related to the transfer of control of Klimasan Klima 

Sanayi ve Ticaret A.S., a Turkish public company controlled by Senocak." 

 
About Metalfrio Solutions S.A. (Bovespa: FRIO3) - Is one of the largest manufacturers of Plug-in type commercial 
refrigeration equipment. Its portfolio of products consists of hundreds of models of vertical and horizontal refrigerators and 

freezers of Plug-in type for the refrigeration of beer, soft drinks, ice cream and frozen and chilled food in general. Through 

direct distribution or through distributors and commercial representatives located in 77 countries on 5 continents, Metalfrio 

supply products to clients among the world´s largest manufacturers of chilled or frozen food and beverages. Metalfrio has 
operations in Brazil, Mexico, Turkey, Ukraine, Russia, and in the US. 
 
Kort om Enjoy och Klimasan 
Enjoy är en Skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy 
har inom en fyraårsperiod etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok 

inom den kommersiella kylindustrin. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och viss tillverkning 

sker. Utveckling av företagets produkter sker i Sarpsborg i Norge, där Enjoy har en modern produktutvecklings avdelning. 

Under 2008 kommer delar av företagets tillverkning att ske i Izmir i Turkiet, där företaget har ett nära samarbete med 
Klimasan, som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på Turkiska 

börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listad på AktieTorget. 

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: 0693 66 13 06 alternativt 0705 944 469 

E-post: hakan.sjolander@enjoysales.se 


