
 

 
 

 

 
 

  

Att bolaget väljer att pressmeddela ordern trots att den endast är på 100 000 
kronor beror på följande: 

Carrier i Norges första order; med den satsning Carrier Norge nu gör på 
EasyFills produkter känns denna start lovande. 

Carrier Norge ägs av Carrier USA som är en av världens största tillverkare av 
olika typer av multideck (kylmöbler) för bensinmackar, livsmedelsbutiker o.s.v. 
Carrier koncernen har mer än 55 000 anställda, 54 fabriker samt 41 
designcenter runt om i världen.  

Under de senaste tre åren har EasyFill levererat produkter till Carrier i 
Tyskland och länder runt Tyskland. Att det nu kommer ordrar i Norge är en 
liten milstolpe i EasyFills historia då målsättningen från Carrier Norges håll är 
att EasyFills produkter skall monteras i Carriers fabrik i Tjeckien som är deras 
stora fabrik för leveranser i Europa. Den dagen EasyFills patenterade 
produkter monteras direkt på Carriers fabrik i Tjeckien finns tveklöst 
möjligheter till spridning i Carrier koncernen runt om i världen. Att Carrier är 
ett företag med säte i USA medför naturligtvis att EasyFills produkter också får 
marknadsföring på den sidan av Atlanten.  

EasyFills grundstrategi för att komma in hos en tillverkare av kylmöbler är att 
sälja in bolagets produkter till redan levererade kylmöbler i butiker för att 
skapa referenser. Strategin är att göra så på x antal marknader i x antal 
butiker och på det sättet närma oss de stora kylmöbeltillverkarna för att sedan 
få våra produkter att installeras redan i företagets fabrik. Carrier med fabriker 
runt om i världen är tveklöst en av den viktigaste samarbetspartners EasyFill 
kan få. 

Varje order som kommer är naturligtvis välkommen men tveklöst kittlar det 
extra mycket när det är en av de stora världsföretagen i vår bransch som 
lägger order.  

Carrier är för EasyFill en ytterst viktig kund och med den satsning Carrier 
Norge nu gör på EasyFills produkter känns vägen till Carriers huvudkontor för 
diskussion om ytterligare samarbete någon meter kortare. 



 

 
 

 

 
 

Ungefär 1/3 av all mat som tillverkas slängs vilket är förödande för vår planet 
och också otroligt oansvarigt mot all jordens befolkning. EasyFills samtliga 
produkter är patenterade för att i butiken öka försäljning, minska 
hanteringstiden och minska svinnet att det blir så beror på att våra hyllor 
svängs ut och fylls på bakifrån och på det sättet visar mätningar att matsvinnet 
minskar med ca 40% eftersom den produkt som placeras på hyllan först säljs 
först. Minskning men ca 40% är en snittsiffra på matsvinnet eftersom olika 
varugrupper har olika hållbarhetstid, den produktgrupp som har kortaste 
hållbarhetstid i en butik är mjölkprodukter. Att EasyFill får vara en del av att 
minska matsvinnet på jorden är tveklöst en ynnest eftersom minskat matsvinn 
minskar belastningen på hela vår planet. 

Besök gärna www.easyfill.se där företagets patenterade produkter kan ses och 
förstås på ett lättfattligt sätt. 

Tipsa gärna oss på EasyFill om du vet någon butik, bensinstation, kiosk eller 
liknande som du vet skall byggas om, vi försöker ha koll på detta men det är 
alltid bra med en uppdatering. 

För mer information kontakta: 

Håkan Sjölander Jens Nisu  
CEO/VD CMO/Marknadschef 
+46 70 59 444 69 +46 70 660 58 82 
hakan.sjolander@easyfill.se jens.nisu@easyfill.se 

www.easyfill.se  

  

EasyFill: 

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av 
produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. 
Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora 
marknaderna i världen.  Försäljning sker  genom egna företagen, via 
återförsäljare samt tillsammans med  tillverkare av läskedryckskylskåp och 
kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills 
produkter installerade i runt om i världen. 

Enjoy Sales: 

Det till 100% av EasyFill ägda dotterbolaget Enjoy Sales AB är Sveriges ledande 
leverantör av läskedryckskylskåp till livsmedelsbutiker, restauranger, kiosker, 
besinstationer o.s.v. Bolaget har sin bas i Bräcke (Jämtland) och levererar 
årligen ca 6000 kylskåp till ett värde av ca 40 miljoner. 
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På den till 100% av EasyFill ägda dotterbolaget Ebeco Nizna (Slovakien) 
utvecklas och tillverkas EasyFills produkter i företagets egenägda 
fabrikslokaler. 

På fabriken i Nizna utvecklas dessutom släpvagnar som säljs runt om i Europa.   

 

EasyFill AB (publ) moderbolag (Bräcke, Jämtland). 

• Sälj- och marknadsavdelning (Sollentuna).  

EasyFill GmbH (Köln, Tyskland).   

EasyFill Soutern Africa (Kapstaden, Sydafrika). 50% ägt företag med Shelter 
Trading, omsättningen redovisas ej i koncernresultatet. 

EasyFill America (Fort Worth Texas, USA). 50% ägt företag med Marco 
Company, omsättningen redovisas ej i koncernresultatet. 

Ebeco A/S (Oslo, Norge). 

Ebeco SRO (Nizna, Slovakien) fabrik och utveckling. 

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm. 


