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Empire AB (u.n.ä. till Kakel Max AB (publ)) erhåller villkorat godkännande för
listning på Nasdaq First North och offentliggör bolagsbeskrivning
Empire AB (u.n.ä. till Kakel Max AB (publ)) (”Empire” eller ”Bolaget”) har erhållit ett villkorat
godkännande för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 12 maj 2017. Bolaget
kommer att handlas under kortnamnet KAKEL B med nuvarande ISIN-kod SE0009889710.
Bolaget har upprättat en bolagsbeskrivning som har godkänts av Nasdaq, vilken från och med idag finns
att tillgå på Bolagets hemsida, www.empire.se samt på Bolagets kommande hemsida
www.kakelmax.se. Aktieägarna i Kakel Max Holding beräknas erhålla aktierna i Kakel Max AB (publ)
den 11 maj 2017. Antalet totala aktier i bolaget kommer efter detta uppgå till 3 038 818.

Om Kakel Max Holding
Kakel Max är ett holdingbolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten.
Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av LarsArne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med
ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala,
Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2016 omsatte Kakel Max Holding cirka 101,8 miljoner kronor med
ett rörelseresultat om cirka 7,5 miljoner kronor.
För mer information om Kakel Max Holding se www.kakelmax.com.
För ytterligare information, kontakta:
Ulf Bork, VD Empire AB
ulf.bork@empirenordic.se
+46733596871
Denna information är sådan information som Empire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg
för offentliggörande den 5 maj kl. 17,00 CET.
Kort om Empire:
Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för
konsumentmarknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland
varumärkena C3, Valera, HoMedics och Salter. Sedan 1997 har Empire marknadsfört perkolatorer,
kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3. Empire
är listat på Nasdaq First North Premier. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-5030 15 50, är
Bolagets Certified Adviser.

