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MenuPay: Rapporterar stora framsteg i sina internationella aktiviteter 
 
MenuPay har sett stor acceleration i sina internationella aktiviteter under de senaste veckorna. De första betalningarna 
i Sverige har genomförts och idag kan MenuPay meddela att den erkända restaurangen Årstiderna samt sju andra 
”Pieplows Restauranger” har anslutit till MenuPay. 
 
MenuPay meddelade sin internationella strategi den 27 maj (knappt tre veckor sedan) och bolaget har nu erfarit 
den första riktiga kundtransaktionen på en svensk restaurang. Transaktionen genomfördes på restaurang Glasklart 
i Malmö och styrelsens förväntning är att många fler transaktioner ska genomföras under sommaren i Malmö. Tio 
bolag är i dagsläget på. Det är även en stor milstolpe och ett bevis av den tidiga accelerationen av MenuPays tjänst 
på den svenska sidan av Öresund att den första välrenommerade kedjan av restauranger nu ansluter sig till 
MenuPay. Det förväntas att de åtta restaurangerna som hör till Pieplows Restauranger (liksom andra restauranger 
som redan är eller kommer att bli registrerade), kommer att vara aktiva i Appen inom kort. 
 
Kim Lykke Sommer, VD för MenuPay, kommenterar: 
”Som danskt bolag, noterat i Sverige, har jag sett fram emot att visa och dela kvalitéten av vår tjänst med våra 
svenska grannar, vilket nu händer. Vårt erbjudande är starkt både för företag och användare samt restauranger för 
lunch och middag. Jag ser fram emot att kunna tillkännage vår ankomst till Stockholm och Göteborg inom en snar 
framtid”. 
 
Linda Pieplow, VD för Pieplows Restauranger kommenterar: 
”MenuPays tjänst är attraktiv för oss. Jag är övertygad om att ett vinnande koncept framgent är att vara digital. 
MenuPays affärsgäster för både lunch såväl som för middag är ett mycket viktigt segment för oss och jag ser 
verkligen fram emot samarbetet”. 
 
 
 



 
Linda Pieplow, VD för Pieplows Restauranger och MenuPays Jan Thyssen skakar hand avseende det nya avtalet. 
 
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 om 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 13 juni 2019. 

 

Om Pieplows restauranter (https://pieplowsrestauranger.se/): 

https://pieplowsrestauranger.se/wp-content/uploads/2019/05/koncernfolder2019_mail.pdf 

 

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

Sverige på Spotlight Stock Market, 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. 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. 
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