
PEN får order på flagstorebutik till sportkedja
PEN Concept Group AB har, genom det helägda dotterbolaget PEN Shop Concept AB, fått en order på butiksinredning gällande en
nyetablering av en flagstore butik i Halmstad för sportkedjan Sportringen. PEN’s åtagande innefattar bland annat inredningsdesign samt
produkter såsom belysning, jalusier, varularm, ljudanläggning och grafiskt material. PEN ska också utföra montage av inredningsprodukter.
Leverans och installation är beräknad till vecka 21 (2018). Totalt ordervärde är ca 1,4 MSEK.

Johan Burtus, Koncernchef och VD för PEN Concept Group AB, förklarar:
“I det här flagstoreprojektet har flera viktiga funktioner i företaget samverkat. Exempelvis har affären krävt en högre grad av avancerad
inredningsdesign än vad som normalt krävs. Jag gläds över det effektiva samarbetet internt i företaget och ser fram emot att få följa kunden
på dess etableringsresa framöver."

För frågor om affären, vänligen kontakta:
Johan Burtus, VD, PEN Concept Group AB
E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19/3-2018.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är
uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till
speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB.
Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för
mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom
köksmaskiner, möbler och utensilier.

Sportringen Halmstad City i korthet
Sportringen – ditt intresse. Vår passion.

Sportringen är en sportkedja med ca 150 butiker. Vi finns representerade över hela Sverige.

Unikt med Sportringen är att våra butiker är fria handlare, vilket betyder att varje butik har sitt egna utvalda produktsortiment. Detta gör att
våra butikers sortiment inte ser likadant ut, utan kan ha en stor variation beroende på inriktning och geografiskt läge.

Sportringen ingår idag i samma sportdivision SGN Sport som Team Sportia. SGN Group är idag omsättningsmässigt landets näststörsta
sporthandelsaktör.


