
 

 
 

 

 
 

Carrefour är Frankrikes största börsnoterade bolag inom detaljhandeln, och 
världens näst största efter amerikanska Wal-Mart. Carrefour har omkring 380 000 
anställda och ca 12 300 butiker runt om i världen. 

EasyFill erhöll fredagen 7/12 2018 en order på hyllsystemet TurnLoader till ett värde 
på ca 500 000 sek. 

VD kommentar 

Normalt informerar EasyFill inte om enskilda ordrar till olika butikskedjor men att 
få en order till ett ordervärde på 500 000 sek på TurnLoader som vi lanserade våren 
2018 av Carrefour som är Europas största och världens näst största butikskedja 
känns lite som en seger och ger oss en fantastik referenskund.  

Dessa TurnLoader kommer att installeras i Multideck (kyldiskar) i 10 butiker vilket 
innebär att ordervärdet i varje enskild butik inte är stort men vi får då 10 platser 
som kommer att skapa ytterligare försäljning. Installationen är för dryck men 
EasyFills målsättning med TurnLoader är att leverera för alla produktgrupper i en 
butik. 

Som jag skrev i VD ordet i vår bokslutskommuniké gällande Q3 2018 så förändrar vi 
EasyFill från att ha varit ett utvecklingsföretag till ett försäljningsföretag, läs gärna 
om det i vår Q3 rapport på nedanstående länk: 

https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-
artikel?id=48109 

På nedanstående länk kan du se en film om TurnLoader: 

https://spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01000532 

För mer information kontakta: 

Håkan Sjölander   
CEO   
+46 70 59 444 69  
hakan.sjolander@easyfill.se  

www.easyfill.se  

För ytterligare information kontakta:    

VD: Håkan Sjölander hakan.sjolander@easyfill.se  
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Marknads och försäljningschef: Jens Nisu jens.nisu@easyfill.se  

Ekonomichef: James Gray james.gray@easyfill.se  

 

För mer info besök gärna: www.easyfill.se  

Kort om EasyFill EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på 
utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och 
restauranger samt utveckling och produktion av släpvagnar. De 
butikslösningar som utvecklas patenteras och lanseras med världen som 
marknad i huvudsak tillsammans med samarbetspartners.   

EasyFill har huvudkontor i Bräcke i Jämtland samt fabrik, utveckling och 
produktion i Nizna, Slovakien.  

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stock Market. 
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