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Danska bagerikedjan emmerys ingår avtal med MenuCard 
 
MenuCard AB (”MenuCard”) meddelar idag att bolaget har ingått ett samarbetsavtal med den danska 
bagerikedjan emmerys organic coffeehouse & bakery (”emmerys”) gällande att samtliga av kedjans butiker 
ska ingå i MenuCard-systemet. emmerys driver sammanlagt 31 butiker i Köpenhamn och Aarhus med fokus 
på ekologiska produkter och hög kvalitet. För MenuCard innebär avtalet att bolaget etablerar sig i segmentet 
för caféer och bagerier, vilket är ett nytt segment för MenuCard. Inom ramarna för avtalet med emmerys 
kommer MenuCard, i enlighet med sin huvudsakliga affärsmodell, att erhålla en procentuell ersättning för 
varje transaktion som görs i systemet. Samarbetet inom avtalet beräknas inledas i juni månad och är ett 
löpande avtal med en uppsägningstid om 3 månader för vardera avtalsparter. 
 
Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard, kommenterar 
”Det gläder mig att MenuCard har ingått avtal med en väletablerad och välrenommerad kedja som emmerys. 
När vi under 2017 ingick avtal med MASH innebar det ett genombrott för oss i restaurangsegmentet och vår 
förhoppning är att avtalet som vi nu ingått med emmerys ska göra samma sak för oss i bageri- och 
kafésegmentet. Bagerier och kaféer är ett helt nytt segment för MenuCard och det är alltid intressant för oss att 
inkludera nya affärsområden. emmerys är ett känt varumärke i Danmark med 31 butiker i Köpenhamn och Aarhus 
och med prisvinnande produkter. Deras fokus på ekologi, kvalitet och god smak passar väl för MenuCard och vårt 
fokus på kvalitetsmedvetna företagskunder.” 
 
Kim Trier Meyer, VD för emmerys, kommenterar 
”Jag är glad över att vi har ingått ett samarbetsavtal med MenuCard och jag har höga förväntningar om vad 
samarbetet kan tillföra emmerys. Vi är övertygade om att det bland annat kommer bidra till ett ökat antal 
företagskunder, cateringbeställningar och eventbeställningar. Sammanfattningsvis ser vi MenuCard som ett nytt 
och viktigt led i emmerys marknadsförings- och försäljningsinsatser.” 
 
Om emmerys 
emmerys är ett ekologiskt kafé- och bagerikoncept baserat i Danmark. Från bolagets eget bageri levereras 
dagligen nybakat bröd och bakverk till fem butiker i Århus och 26 butiker i Köpenhamnsområdet samt till 
grossistkunder. Förutom ekologiskt bröd och bakverk är även kaffe och te, smörgåsar och specialiteter en viktig 
del av verksamheten. Det är emmerys ambition att ge sina gäster en unik upplevelse genom att erbjuda 
kvalitetsmat och personlig service i en gästvänlig och trevlig atmosfär. 
 
För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:  
Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB  
Telefon: +45 23 83 20 25  
E-post: kim@menucard.dk 
https://menucard.dk/ 
 
Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 12 juni 2018. 
 

MenuCard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt 
skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan 
medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents 
rabatt. Det rabatterade beloppet överförs till MenuCards konto och såväl restaurangen som kunden erhåller ett 
digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3-5 % och gör en avräkning med restaurangen 
två gånger per månad. MenuCard samarbetar med fler än 300 företag, som har över 500 000 anställda. 
MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 650 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna 
till den nya TAKEOUT-tjänsten, som innebär att alla användare kan få utkörd kvalitetsmat med rabatt. MenuCard 
är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. 
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