
Om Empire 

Empire är en koncern som skapar, förvärvar och saluför hem- och hushållsprodukter för konsumentmarknaden. I sortimentet 

finns dryckesmaskiner, hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, bland annat under varumärkena SodaStream, C3, 

BaByliss och Cuisinart. Under märket C3 marknadsförs sedan 1997 perkolatorer, kaffebryggare och en lång rad andra 

elartiklar för hushållsbruk. Genom kontinuerlig produktutveckling förser C3 den skandinaviska marknaden med produkter av 

hög kvalitet, design, säkerhet och användarvänlighet. Företaget är sedan 2 maj 2011 listat på NASDAQ OMX First North 

Premier.www.empire.se 

 

 
 

 

PRESSMEDDELANDE 

 
 

Empire lägger grund för fortsatt tillväxt i Norden och Baltikum 

– listas på NASDAQ OMX First North Premier 
 

 

Stockholm, 28 april, 2011; Koncernen har noterat försäljningsframgångar bland annat 

med kolsyremaskiner från SodaStream, elektriska hårstylingprodukter från BaByliss 

och köks- och hushållsprodukter under det egna varumärket C3. För att flytta fram 

positionerna ytterligare väljer bolaget nu att lista sin B-aktie på NASDAQ OMX First 

North Premier. 

Empire sålde förra året den miljonte SodaStreammaskinen i Sverige. Företaget har också 

skördat stora framgångar med perkolatorer och kapselmaskiner av det egna varumärket C3.  

Empire är ett nordiskt och baltisks bolag med hög tillväxttakt i flera länder i regionen. Därför 

ligger en listning på First North Premier i linje med företagets strategi. Flytten av handeln 

med Empires aktie till NASDAQ OMX First North Premier förväntas bidra till att nya 

grupper av investerare, massmedier och kunder blir mer intresserade av bolaget, dess aktie 

och produkterna som Empire erbjuder.  

– Med starka varumärken som vårt eget C3 samt internationellt kända varumärken som 

SodaStream och BaByliss i ryggen har Empire goda förutsättningar att växa i Norden och 

Baltikum, säger Per Björkman, VD Empire. För att utöka vårt sortiment och stärka vår 

produktmix förs diskussioner med potentiella internationella varumärken som vill utnyttja 

Empires försäljnings- och distributionsplattform i Norden och Baltikum.  

 

Handeln med B-aktien, som tidigare har skett på Aktietorget, inleds den 2 maj 2011 under 

samma kortnamn som tidigare, EMP B. Empire siktar på att under återstoden av 2011 

fortsätta investera för framtiden och bygga den bästa oberoende försäljnings- och 

distributionsplattformen i branschen.  

 

Remium har varit certifierad rådgivare i processen med att byta handelsplats för aktien. 

 

För mer information kontakta: 

Per Björkman, VD Empire AB 

+ 46 8 586 30 511, + 46 765 47 05 11 per.bjorkman@empire.se 

mailto:per.bjorkman@empire.se

