
Tus Holding skapar lanseringsteam för PEN i Kina
Tus Holdings, som nyligen investerat i PEN Concept Group AB (’PEN’), har beslutat att skapa ett lanseringsteam för PEN i Kina (PEN China
Launching Team). Gruppen har sin första sammankomst i Qingdao, den 2-3 juni 2017 i syfte att enas kring aktiviteter för att introducera PENs
produkter och tjänster på den kinesiska marknaden. Lanseringsteamet består av tre styrelseledamöter från PEN Concept Group AB samt
ytterligare två affärschefer utnämnda av Tus Holdings Co., Ltd. En av gruppens initiala aktiviteter blir att etablera ett PEN kontor inbäddat i ett
ändamålsenligt Tus center.

Johan Burtus, CEO på PEN Concept Group AB, förklarar:
”Med sin samlade affärskunskap adderat med kapacitet och resurser inom Tus, förväntas lanseringsteamet för PEN i Kina att möjliggöra en
snabb åtkomst till den kinesiska marknaden för våra produkter och tjänster. Vi ser med tillförsikt fram emot att få samarbeta med Tus inom
befintliga, eller nya, affärsområden.”

För frågor om affären, vänligen kontakta:
Johan Burtus, CEO, PEN Concept Group AB
E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2/6-2017.

Om PEN Concept Group
PEN Concept Group AB, ’PEN’, är en komplett leverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms.
Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora
volymer till speciallösningar som tillverkas utifrån kundens behov. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i
Jönköping, PEN Shop Concept AB i Lerum samt Goods Sweden AB i Växjö. Dessutom sker tillverkning av lagerhyllor och affärsinredningar i
det kinesiska dotterbolaget Oboya Shop Concept Qingdao Ltd.

http://www.pen.se 

Om TUS Holdings
Tus-Holdings Co., Ltd. (nedan kallad Tus-Holdings), grundat den 24/7-2000, är sprunget ur Tsinghua University Science Park (TusPark)
Development Center som bildades i augusti 1994. Tus-Holdings är en stor integrerad koncern, skapat med stöd av Tsinghua University.
Koncernen har ett totalansvar för utveckling, byggnation, förvaltning och styrning av TusPark som förfogar över mer än sex miljoner
kvadratmeter kontorsyta. Tus-Holdings är kontrollerande aktieägare, eller aktieägare, i över 500 publika och icke-publika bolag, inklusive Tus-
Guhan Group Cp., Ltd (000590), Tus-Sound Environmental Resources Co., Ltd. (000826), 21Vianet Group Inco (NASDAQ: VNET), ChineseAll
(300364), Tus International Limited (00872 HK) samt Tus-Design Group (300500). Det totala värdet av gruppens tillgångar överstiger 160 md
CNY.

http://en.tusholdings.com 
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