
PEN levererar mässmontrar och butiksinredning till Gynning Design

PEN Concept Group AB har fått en order på komplett leverans av butiksinredning till Gynning Designs första butik. I åtagandet för PEN, som koordineras av
dotterbolaget PEN Shop Concept AB, ingår följande: design, projektledning, komplett butiksinredning, belysning samt installationsarbete. Projektet syftar
till att säkerställa öppnandet av Gynning Designs första Concept Store på Birsta City i Sundsvall som slår upp portarna i slutet av oktober 2017.

PEN Concept Group har även fått order på leverans av mässmontrar till mässorna Formex respektive Precious på Stockholmsmässan. Leveranserna
koordineras av dotterbolaget PEN Interiör AB och i åtagandet ingår hela ledet från design, projektledning till montage och demontage.

I projektet har koncernens två dotterbolag PEN Interiör AB och PEN Shop Concept AB samverkat.

Totalt ordervärde uppgår till ca 1,4 MSEK.

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 5/9-2017.

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

Camilla Falgén, VD, Gynning Design AB
E-post: camilla@gynningdesign.se
Telefon: 0738-342 090

Kort om PEN Concept Group
PEN Concept Group 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 båda svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i Jönköping, PEN Shop Concept AB i Lerum och Goods Sweden
AB i Växjö. Dessutom sker tillverkning av lagerhyllor och affärsinredningar i det kinesiska dotterbolaget Oboya Shop Concept Qingdao Ltd.

Om Gynning Design
Carolina Gynning är en svensk trendikon, formgivare och konstnär. Tillsammans med sin VD/partner Camilla Falgen driver de sedan 2013 bolaget Gynning
Design AB. Gynning Design säljer bland annat glas, smycken, sjalar, möbler och kuddar med konstnärens signifikativa stil. De har sitt lager och
huvudkontor i Sundsvall där även VD:n Camilla Falgén bor. Camilla är också en av grundarna till Efva Attlings imperium. I oktober 2017 öppnar de sin första
Concept Store i Sundsvall.


