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MenuPay: Den danska restaurangkedjan Gorm’s Pizza ingår avtal med 
MenuPay 
 
MenuPay AB (”MenuPay”) meddelar i dag att bolaget har ingår avtal med Gorm’s Pizza (”Gorm’s”) gällande 
samtliga av Gorm’s egna restauranger i Danmark. Gorm’s driver 13 restauranger över hela Danmark med fokus 
på den romerska pizzaregionen med ultra-tunna bottnar, skarp luftig skorpa och de bästa ingredienserna. 
MenuPay ser samarbetet som en tydlig förstärkning av erbjudandet till sina över 60 000 B2B-kunder. Inom ramen 
för avtalet med Gorm’s kommer MenuPay, i enlighet med sin huvudsakliga affärsmodell, att få en procentuell 
ersättning för varje transaktion som gjorts i systemet. Samarbetet inom avtalet förväntas börja i juni 2019. 
 
Kim Lykke Sommer, VD för MenuPay, kommenterar 
"Det är stort glädje för mig att meddela att vi har ingått ett avtal med Gorm’s Pizza - ett avtal vi har velat ha i över 
två år. Detta är ett mycket viktigt avtal för oss eftersom Gorm’s är en populär kedja med restauranger över hela 
Danmark och med en målgrupp som inkluderar alla åldersgrupper i befolkningen. Kedjan är också i en expansionsfas 
med ett särskilt fokus på Business-to-Business, vilket passar väl med vår affärsmodell. Jag har stora förhoppningar 
om detta samarbete och min bedömning är att avtalet kan öka vår restaurangomsättning med cirka 10 procent när 
lanseringen är genomförd. Denna typ av samarbete med restaurangkedjor har visat sig vara mycket framgångsrikt 
för oss och vi anser därför att samarbetet med Gorm’s kan ha stor inverkan på MenuPays relevans och våra 
användares benägenhet att nyttja systemet. " 
 
Anders Kjørup, VD för Gorms kommenterar: 
"Vi är väldigt glada och förväntansfulla om samarbetet med MenuPay. Vi har känt till MenuPay i ett antal år, men 
både Gorms och MenuPay har utvecklats betydligt de senaste åren. Deras koncept som fokuserar på företagskunder 
och större organisationer matchar väl med våra välfungerande restauranger, som ligger över hela landet - och på 
Köpenhamns flygplats. På restaurangerna kan vi erbjuda både lunch och god middag, medan vår take-away kan 
leverera till MenuPays många affärspartners när de till exempel har evenemang in-house. Slutligen ser jag det som 
mycket intressant med MenuPays eventtjänst, där vi kan erbjuda företagsevenemang med upp till 250 personer. " 
 
Om Gorm’s Pizza 
Gorms grundades av sex vänner som började med en enkel pizza restaurang 2008. Sedan dess har kedjan vuxit 
stadigt och har för närvarande 13 restauranger. I all sin enkelhet har Gorm’s utvecklats från att vara ett populärt 
livsmedelskoncept, till en tidlös italiensk inspirerad enoteca, som nu även inkluderar modernare restauranger för 
familjer, grupper av vänner och affärsmän. Läs mer om Gorms Pizza: https://www.gormspizza.dk/ 
 
För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:  
Kim Lykke Sommer, VD MenuPay AB  
Telefon: +45 23 83 20 25  
E-post: kls@menupay.com 
https://menupay.com/ 

 

För mer information den pågående företrädesemissionen, vänligen besök: 

www.menupay.com/investor 

 

Denna information är sådan information som MenuPay AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 3 juni 2019. 

 

Om MenuPay AB (menupay.com): MenuPay är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och 

noterat i Sverige på Spotlight Stockmarket, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag 

och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret 

med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. 

https://www.gormspizza.dk/
mailto:kls@menupay.com
https://menupay.com/


Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 60.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. 

MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75.000 transaktioner årligen 

på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för 

användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska 

Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay. 

 


