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MENUPAY permitterar anställda 
 

Den ständigt förvärrade situationen med anledning av COVID-19-viruset har stängt många restauranger 
efter order från den danska regeringen. Takeaway kan fortfarande beställas. Samtidigt skickas många 
företagsanställda hem utan möjlighet att besöka restaurangerna för affärs- och privata besök. Detta är 
en oöverträffad situation. 
 
På grund av den exceptionella marknadssituationen till följd av COVID-19-viruset och en minskad 
efterfrågan måste MENUPAY nu titta på alla möjliga alternativ för att minska kostnaderna. Tyvärr 
inkluderar detta tillfälliga permitteringar av 60 procent av de anställda från och med idag. Ett antal som 
kan ökas. I detta sammanhang har MENUPAY valt att använda den danska regeringens erbjudande om 
lönekompensation i enlighet med "trepartsavtalet om tillfällig lönekompensation för anställda på den 
privata arbetsmarknaden".  
 
Kim Lykke Sommer, VD för MenuPay, kommenterar 
”Vi fortsätter att vara beredda att hjälpa våra restaurangpartners och företag med take-away- och 
bageriprodukter, men behovet av marknadsföring, nya avtal och traditionell kundvård är begränsat just 
nu. Därför har vi valt att återlämna en stor del av personalen för att minska våra kostnader. Jag hoppas 
att marknaden snart kommer att normaliseras igen och när den gör det kommer vi igen att vara redo att 
hjälpa till att fylla restaurangerna med bra företagskunder, säger VD Kim Lykke Sommer.”   
 
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/ 
 

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 18. mars 2020. 

 

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 550 företag har hittills gått med och mer än 80 000 anställda har hittills registrerat sig 

för tjänsten. MENUPAY® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 90 000 

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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