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Tilläggsmemorandum: Freedesk AB erhåller order från finsk 
distributör 
 
Detta tilläggsmemorandum utgör ett tillägg till det memorandum avseende erbjudande om att teckna aktier i 

Freedesk AB som har upprättats av styrelsen i Freedesk AB (”Freedesk”). Bolaget genomför en nyemission med 

teckningstid 16 mars – 6 april 2017. Tilläggsmemorandumet är en del av och ska läsas som en del av 

memorandumet. Freedesk har erhållit en order avseende Freedesk Desk Risers med ett ordervärde om cirka 8 

000 euro från en distributör i Finland, Top-Cousins Oy. Top-Cousins Oy är en etablerad distributör inom 

ergonomiska produkter och täcker hela den finska marknaden. Ordern är av stor strategisk betydelse, som 

grund för att upprätta ett lönsamt samarbete och accelerera bolagets tillväxt på den nordiska marknaden. 

Utöver Freedesk Desk Risers inkluderar ordern även provexemplar av Freedesk Lap Top Stand. En mindre del 

av ordern är levererad, merparten av ordern är planerad att levereras i slutet av mars 2017.   

 
Freedesk – möjliggör en aktivare vardag 
Freedesk erbjuder smarta och flexibla produkter för en mer aktiv vardag. Bolagets portabla produkt Freedesk 

Desk Riser är ett höj- och sänkbart bord som möjliggör för användaren att stå upp och arbeta var och när denne 

vill. Utöver Freedesk Desk Riser har bolaget även lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk 

Lap Top Stand. Freedesk Lap Top Stand ger en mer ergonomisk arbetsposition vid arbete med bärbar dator.  

 

Stor potentiell marknad 

Norden är en intressant marknad för Freedesk, tack vare hög medvetenhet kring fördelar med vardagsaktivitet, 

såsom stående arbete. De potentiella kunderna är både skola och hem och även om det blir vanligare med 

motoriserade ståbord finns det en väsentlig marknad för konferensrum och öppna arbetsytor på kontor, hotell 

och konferensanläggningar. Totalt sett finns en stor marknad för lösningar som möjliggör stående arbete. 

Affärssegmentet är den snabbast växande delen av kontorsmarknaden i USA. En marknad som totalt omsatte 13 

miljarder USD, med en tillväxt på 8 procent under 2015. I Europa omsätter marknaden för kontorsmöbler cirka 

8 miljarder euro per år, även den i stark tillväxt.  

 

VD Stefan Westergård kommenterar 

”Under Stockholm Furniture and Light Fair erhöll vi en startorder från distributören Top-Cousins Oy, det är mycket 

glädjande att de nu lagt en uppföljningsorder på våra Freedesk Desk Risers. Att vi fått in foten även på den finska 

marknaden och erhållit en order från en erkänd distributör inom ergonomiska produkter är av stor vikt för vår 

fortsatta expansion. Målsättningen är att denna order ska leda till ytterligare beställningar i framtiden och med 

detta avser vi att växa tillsammans med Top-Cousins Oy på den finska marknaden. Vi har siktet inställt på nya 

affärsmöjligheter och lönsamma samarbeten. Målsättningen är att etablera nya kontakter med återförsäljare, 

distributörer och kunder världen över och detta är ytterligare ett steg på vägen mot den globala expansion vi 

planerar.” 

 

Om Top-Cousins Oy 

Top-Cousins Oy grundades 1989 och är specialiserat på att designa och tillverka ergonomiska dator- och 

arbetsredskap, liksom fysiska skydd för datorer och kringutrustning. Dessutom innehåller sortimentet en samling 

kontorselektrifieringslösningar. Bolaget erbjuder ett brett utbud av egna innovativa produkter samt produkter 

från andra tillverkare som uppfyller höga kvalitetskrav. Ett effektivt och nära samarbete med exempelvis 

vårdpersonal har bidragit till att utveckla nya produkter för att förhindra belastningsskador som orsakas av 

datorarbete. 

 

För ytterligare information om Freedesk, vänligen kontakta: 
Stefan Westergård, VD 
Telefon: 040-44 30 15 
E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com 
 
Denna information är sådan information som Freedesk AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 

den 27 mars 2017. 
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Freedesk AB (559019-4261) har som ambition att förse marknaden med flexibla, smarta och tillgängliga lösningar för att 
möjliggöra att varje dag är en aktiv dag – och alla de fördelar som kommer med det. Produkterna utvecklas för att öka 
användarens välmående och produktivitet. Bolagets första lanserade produkt – Freedesk Desk Riser – är en patentsökt, enkel 
och mångsidig lösning för att ge användaren möjlighet att stå upp och arbeta. Freedesk Desk Riser är den första av många 
produkter i bolagets innovationspipline.  Freedesks utvecklingskärna finns i Lund och Malmö med omnejd och utveckling görs 
i samarbete med experter från hela Sverige.  
 


