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Välkommen att teckna aktier i
Enjoy Group AB (publ)

All investering i aktier är förenade med risktagande. I det av Finansinspektionen godkända prospektet för
Enjoy Group AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker förknippade med Bolaget och dess aktier.
Potentiella investerare bör noggrant överväga de beskrivna riskfaktorerna, tillsammans med övrig information
i det kompletta prospektet innan investeringsbeslut fattas. Det godkända prospektet och anmälningssedlar finns
tillgängligt för nerladdning på följande hemsidor: www.enjoysales.eu www.aktietorget.se och www.aqurat.se
Denna trycksak medföljer som bilaga i tidningen. Allt ansvar för dess innehåll vilar på annonsören

Verksamhet och Affärside
Enjoy är en svensk/norsk koncern specialiserad på design, utveckling och tillverkning av kylskåp med
varumärkesdekor till butiker och restauranger samt hyllösningar och butiksinredningar för dagligvaruhandel.
Bolaget har förutom traditionella dryckeskylskåp ett flertal patenterade produkter för att exponera kylda drycker
i varumärkesdekorerade kylskåp samt varor på ordinarie butikshylla. Förutom nationella kunder, exempelvis
Ringnes i Norge och Spendrups i Sverige är bolagets kunder världsledande företag såsom Coca-Cola,
Pepsi-Cola och Carlsberg.
Bolaget är verksamt på en marknad som globalt omsätter många miljarder per år. Med de unika produkter bolaget har
utvecklat och patenterat gör Enjoys styrelse bedömningen att möjligheterna är synnerligen stora.
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SwingOut Ambient

Erbjudandet i sammandrag
Företrädesrätt		
			
Avstämningsdag		
Emissionsbelopp		
Kurs			
Kvotvärde			
Antal emitterade aktier
Teckningstid		
Handelsplats		
Handelspost		
Teckning utan företrädesrätt
			
			
Tilldelning		
Likviddag			

En (1) innehavd aktie ger en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter
för att teckna en (1) nyaktie av serie B.
2 september 2008
Högst 20 000 000 kronor
5,00 kronor
0,10 kronor
4 000 000 aktier av serie B
8 september – 3 oktober 2008
AktieTorget
500 aktier
Teckning sker i poster om 500 aktier av serie B under perioden 8 september-3 oktober 2008.
I händelse av överteckning kommer Styrelsen att besluta om tilldelning, varvid Styrelsen kan
fästa avseende vid tidpunkten för inkommen anmälningssedel.
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.
Enligt instruktion på avräkningsnota.

Fullständigt prospekt finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.enjoygroup.eu, www.aktietorget.se, www.aqurat.se.
Prospektet kan också beställas hos Enjoy Group AB (publ) på tel: +46 693 66 13 00

VD har ordet
Bolaget identifierade tidigt ett problem med de kylar som har traditionella hyllor. Flaskorna eller burkarna som
står ytterst måste alltid vara kalla. Vid påfyllning, vilket i regel görs när kylen är halvt urplockad, måste personalen
därför först plocka ut de varor som finns i kylen för att kunna placera de okylda varorna längst in.
Motsvarande problem uppkommer även vid påfyllning av varor i den traditionella butikshyllan eftersom butiken vill
att kunderna skall ta de äldsta varorna först och dessa bör därför stå ytterst.
Med Enjoys produkter kan man fylla på hyllorna bakifrån, vilket avsevärt reducerar påfyllningstiden samt ger
en enklare hantering.
Enjoy ser en mycket stor framtida potential i dessa produkter då de:
• minskar tiden för inplockning av varor med upp till 80 procent
• minskar svinnet i butiken
• ökar försäljningen
Jämförelse i tid och pengar mellan att fylla en 90 cm bred kyl med Enjoys RotoShelf-hyllor och traditionella fasta
lutande standardhyllor:
Kostnad fyllning av kyl med traditionella fasta lutande hyllor
Kostnad per timme inklusive sociala kostnader (Sek)
Minuter att fylla 50 % av en 90 cm bred kyl
Kostnad vid ett fyllningstillfälle (Sek)
Antal kylskåp som kostnaden beräknas på
Normalt antal påfyllningar per vecka
Kostnad per vecka att fylla (Sek)
Kostnad per år att fylla ett kylskåp (Sek)
Kostnad fyllning av kyl med Enjoys RotoShelf
Kostnad per timme inklusive sociala kostnader (Sek)
Minuter att fylla 50 % av en 90 cm bred kyl m RotoShelf
Kostnad vid ett fyllningstillfälle (Sek)
Antal kylskåp som kostnaden beräknas på
Normalt antal påfyllningar per vecka
Kostnad per vecka att fylla (Sek)
Kostnad per år att fylla ett kylskåp (Sek)
Vinst per år med Enjoys RotoShelf per kyl (Sek)
Standardpris på RotoShelf för en 90 cm bred kyl (Sek)
Investeringskostnaden sparas in på antal veckor
Antal kylskåp
Summa besparing per år enligt ovan (Sek)

250
27
112
1
2
225
11 700
250
7
29
1
2
58
3 033
8 667
3 000
18
5 000
43 333 333

Slutsatsen av tabellen ovan är att besparingspotentialen på marknaden är oerhört stor. En mycket försiktig
beräkning, exemplifierat ovan med enbart 5 000 kylskåp, skulle ge besparingar på över 43 000 000 kronor per år.
Globalt finns det flera miljoner kylskåp som skulle kunna ha Bolagets RotoShelf-hyllor, men Enjoy använder det
mer blygsamma antalet 5000 kylskåp för att man överhuvudtaget skall förstå potentialen. Det är också viktigt att
poängtera att en RotoShelf-hylla håller i många år och varje år är besparingen dessa hisnande siffror.
Ovanstående resonemang kan också användas för SwingOut Ambient som finns presenterat i huvudprospektet,
men då får antalet potentiella användningsområden ökas med flera hundra procent.
Välkommen att teckna aktier i ett spännande tillväxtbolag

Håkan Sjölander
VD/Koncernchef Enjoy Group AB (publ)
För ytterligare information kotakta mig gärna
Mobil: 070 59 444 69
Mail: hakan.sjolander@enjoysales.se

Teckning utan stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel för teckning av aktier i Enjoy Group AB (publ)
Anmälningssedeln skall skickas till och vara nedanstående
tillhanda senast den 3 oktober 2008:

Anmälningstid:
Pris per aktie:

8 september - 3 oktober 2008.

5,00 kronor.
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av
avräkningsnota.
Likviddag:
Enligt instruktion på avräkningsnotan. Observera att
Aqurat inte drar pengar från Ert VP-konto eller depå.
Anmälningssedeln skall användas av den som anmäler sig för teckning av aktier
utan stöd av teckningsrätter.

Aqurat Fondkommission AB

Tilldelning:

Box 702
182 17 Danderyd
Eller faxas till: 08-544 987 59

Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av prospekt utgivet i augusti 2008, av Styrelsen för Enjoy Group AB (publ).
Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje potentiell aktieägare måste göra sina egen
bedömning av eﬀekten av dessa risker, av övrig information från prospektet samt annan tillgänglig information. Prospektet kan laddas
ned från www.enjoygroup.eu, www.aktietorget.se eller www.aqurat.se.
Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal aktier i Enjoy Group AB (publ) à 5,00 kronor:
(Teckning sker i poster om 500 aktier).
I det fall tilldelning skett ska de tecknade aktierna levereras till:
VP-konto/Servicekonto

000

Eller till:
Depå hos bank eller
annan förvaltare

Bank/förvaltare

Vid depå som förvaltas i annat land än Sverige krävs även följande uppgifter:
Kontaktperson på utländsk bank

Emailadress till kontaktperson

Telefon dagtid (inkl landsnr)

Fax (inkl landsnr)

Vid uteslutande av ovanstående uppgifter kommer aktieleverans ej utfärdas. En ny förfrågan kommer istället att skickas till angiven adress nedan.

Undertecknad är medveten om och medger att:
Anmälan är bindande,
Endast en anmälningssedel från samma fysiska eller juridiska person beaktas,
Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel,
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende,
VP-konto eller depå hos bank/förvaltare måste vara öppnat vid inlämnandet av
denna anmälningssedel,

Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel kan inte garanteras,
Informationen på omstående sida har tagits del av och accepteras,
Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Aqurat
Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier
enligt de villkor som framgår av prospektet utgivet av Styrelsen i Enjoy Group AB
(publ) i augusti 2008.

Namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)
Efternamn/Firma

Tilltalsnamn

Personnummer/Organisationsnummer

Postadress (gata, box e dyl)

Postnummer

Ort och datum

Telefon dagtid

Ort

Land (om annat än Sverige)

Undertecknas av ägare (i förekommande fall av behörig ﬁrmatecknare eller förmyndare)

Viktig information till undertecknad
Aqurat Fondkommission AB (nedan Aqurat) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.
I. Finansiella instrument i enskilt erbjudande har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige. Finansiella instrument kommer således inte att erbjudas till försäljning i USA eller Kanada och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt
eller indirekt till någon i USA eller Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag,
förordning eller annan bestämmelse i sådant land. II. Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för ﬁnansiella instrument enligt de villkor som gäller för enskilt erbjudande.
Ordern omfattas inte av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen. III. Aqurats kunder är kategoriserade som icke professionella kunder enligt lagen om värdepappersmarknaden. Vid utförande eller vidarebefordran av order på
kundens eget initiativ tillhandahåller Aqurat tjänsten utan att göra en bedömning om tjänsten är passande för kunden. De risker som följer med en investering i sådana ﬁnansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår av den information
som upprättats och utgivits i samband med enskilt erbjudande. IV. Priset för de ﬁnansiella instrument som avses i enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Skatter, courtage eller andra avgifter som kan komma att uppstå påföres
eller erlägges inte av Aqurat. V. Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med uppdraget eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av Aqurat enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för förberedelse och administration av
uppdraget. Behandlig av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aqurat samarbetar med. VI. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida samt av den information som
upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. VII. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln. VIII. Reklamation mot Aqurats utförande av den order som
lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Aqurat gå förlorad. VIIII. Eventuella klagomål med anledning av Aqurats
hantering av order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel kan skriftligen ställas till Aqurats klagomålsansvarige på den adress, som anges på framsidan av denna anmälningssedel. X. Vid eventuell tvist med Aqurat kan
konsumenter också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00, www.arn.se. XI. Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Aqurats erhållna uppdrag och allmän svensk domstol,
t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.

