
VIL DU EJE EN BID AF MENUPAY ? 

 

Emissionsaktuelle MenuPay (indtil for nyligt kendt som MenuCard) er en App-baseret 

teknologi-platform, der driver Danmarks største restaurantprogram for virksomheder og 

deres medarbejdere (B2B). 

Kraftig vækst: MenuPay har været børsnoteret på svenske Spotlight Stock Market siden starten 

af 2017. Alle gode ting tager tid og indrømmet, rejsen var en anelse tung i starten. I 2018 var 

virksomheden dog i kraftig vækst. Denne vækst er fortsat i Q1-19, hvor alle rekorder er slået - 

markeret blandt andet med mere end 500 besøg på én dag for første gang i marts 2019. Dermed 

er break-even indenfor rækkevidde. 

Kritisk masse: MenuPay har nu firmaaftaler med cirka 450 store og mindre virksomheder, bl.a. 15 

af Danmarks C25 virksomheder. MenuPay er blevet en veletableret, betalings- og teknologi-

platform, der håndterer virksomheder, restaurationer, events og betaling ikke kun i Danmark, 

men over hele verden. MenuPay er allerede lanceret i Sverige og vi er i dialog med partnere i 

flere europæiske lande.  

Emission: Men vi stopper ikke her … for at accelerere væksten yderligere - også internationalt - 

udbyder vi nye aktier i MenuPay til en samlet værdi af 16,4mDKK. 68% af de nye aktier er allerede 

fortegnet, bl.a. af vores nye store investorer, Kraks Fond og Pitzner Gruppen.  

Godt tilbud: Som medejer af MenuPay bliver du del af en virksomhed, som de seneste år er 

vokset markant takket være den støtte vi får fra vores 

mange brugere. Vi udbyder aktier til 1,40SEK per 

aktie, hvilket er den bedste pris til dato, og svarende 

til en værdisætning på kun ca. 21mDKK efter 

konvertering af gæld. Hvis du tegner mere end 1.000 

aktier á 1,40SEK svarende til ca. 1.000 DKK i den 

forestående emission, så får du også en sær-bonus 

på 100 kroner, som kan bruges på en af vores ca. 650 

spisesteder, cafeer, bagerier og øvrige partnere.  

Ses vi ? … Vi glæder os til at se dig på 

Investordagen. Kom forbi vores stand i løbet af 

dagen eller tilmeld dig et af vores 

investormøder i København (6.6) eller Århus (11.6 – 

efter investordagen). 

Vil du vide mere ? … Du finder yderligere 

information om MenuPays vækstrejse og 

aktiekøb her: https://lnkd.in/dx6jkz6.  
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