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EasyFill AB (publ) har tecknat en 
avsiktsförklaring (LOI) med VKF Renzel GmbH 

EasyFill AB har tecknat ett avtal i form av en avsiktsförklaring (LOI) för strategiskt 
samarbete med VKF Renzel GmbH gällande det roterande FIFO-hyllsystemet EasyFill 
TurnLoader Ambient. (https://www.vkf-renzel.de/easyfill-regalsystem/) 

Inledningsvis fokuserar EasyFill på att utveckla och anpassa erbjudandet för butikshyllor, 
TurnLoader Ambient, tillsammans med VKF Renzel. VKF Renzel kommer att ta med sin 
erfarenhet, kompetens och kunskap om marknadsföring och försäljning för att presentera, 
erbjuda och sälja denna produkt till marknaden. 

Syftet med avsiktsförklaringen är att identifiera hur vi tillsammans med VKF Renzel som 
partner kan erbjuda EasyFills produkter i Tyskland, Österrike och Schweiz (DACH) samt 
Nederländerna. 

Förhoppningen är att det samarbetet på sikt kan leda till ett partnerskapsavtal som leder 
till framtida affärer med VKF Renzel som partner och med beställningar på EasyFill 
TurnLoader Ambient. 

"Det är ett styrkebesked att denna partner visar intresse för att på sikt ingå ett 
samarbetsavtal tillsammans med EasyFill som gör att vi snabbare kan nå butiker med våra 
lösningar för butikshyllor. Jag ser fram emot att förändra framtiden med roterande hyllor", 
kommenterar Tobias Sjölander, vd för EasyFill. 

För mer information kontakta 
Tobias Sjölander 
Chief Executive Officer 
+46 70 660 54 23                                                
tobias.sjolander@easyfill.se                                 

www.easyfill.se  
www.easyfillcorporate.com   

Om EasyFill-gruppen 

EasyFill AB är ett svenskt börsbolag som använder svenska patenterade innovationer för 
att minska matsvinnet i livsmedelsbutiker världen över med upp till 40%. EasyFill är ett 
innovationsdrivet företag med huvudfokus på att utveckla produkter som förenklar 
hanteringen av varor i butik och restauranger. Alla produkter som företaget tillverkar och 
säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljningen sker genom 
företagets egna bolag, genom återförsäljare och tillsammans med tillverkare av 
läskkylskåp och kylskåpsmöbeltillverkare som i sin tur säljer vidare sina produkter med 
EasyFills produkter installerade runt om i världen. 

EasyFill är noterat på Spotlight Stock Market, Stockholm sedan maj 2007. 
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