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Känd från TV: Solentro – väljer ny ordförande och stärker laget med Peter Jungbeck
Peter Jungbeck har valts till ny ordförande i Solentro AB. Samtidigt har en riktad nyemission genomförts med
företräde för Peter Jungbeck AB. Bolagets grundare, bröderna Hampus & Tobias Schildfat, kommenterar
nyheten:
-Vi letade inte aktivt efter ytterligare ägare men när vi träffade Peter Jungbeck uppstod intresse från båda parter.
Vi insåg att vi tillsammans skulle kunna bli ett ännu starkare företag på vår resa ut i världen, säger Tobias
Schildfat.
-Peters erfarenhet av att expandera en nätbaserad verksamhet till många olika marknader och länder passar
perfekt in i den fas Solentro befinner sig i, säger Hampus Schildfat.
-Därtill trivs vi ihop och har samma värderingar och syn på företagsbyggande när det gäller långsiktighet och
affärsmannaskap, fortsätter Hampus Schildfat.
Själv kommenterar Peter Jungbeck intåget i Solentro så här:
-Avgörande för mig när jag investerar är personerna som driver företaget. Bröderna Hampus & Tobias är två
mycket drivande och kompetenta entreprenörer. De brinner för sin idé och har redan visat att de kan ta den från
en tanke till ett etablerat företag. Solentro har en mycket spännande verksamhet med stor potential.
Solentro - gör en egen bok
På www.solentro.se kan vem som helst busenkelt förvandla personliga texter och bilder till vackra och unika
böcker av högsta kvalitet – en helt ny möjlighet! Du gör din bok direkt på webben, ingen nedladdning av
program behövs och Solentro är helt gratis att använda. Beställningar kan göras på upplagor av en enda bok.
Med hjälp av Solentros emailbaserade bjud-in-tjänst kan man enkelt skapa en bok tillsammans med andra, t ex
när man smidigt vill samla in hälsningar till någon som fyller år.
Idag finns Solentro på svenska, engelska och tyska och har kunder i elva länder, nya språk adderas löpande. Våra
kunder gör böcker inför en högtid eller ett annat speciellt tillfälle som kräver en alldeles unik och minnesvärd
gåva så som vid födelsedag, dop, bröllopspresent, julklapp, svensexa, möhippa, pensionering, byte av jobb,
utlandsflytt, examen, jubileum med mera. Många kunder gör böcker av sina bloggar, noveller, dikter,
projektarbeten med mera. Alla böcker är Svanenmärkta och trycks på Sveriges enda klimatneutrala tryckeri.
Peter Jungbeck
Grundade 1982 EuroFlorist och var en av pionjärerna inom blomsterförmedling via internet med start 1995.
Peter Jungbeck var VD för företaget från starten tills han avgick i september 2008. Han är fortfarande bolagets
näst största ägare och styrelseledamot i bolaget som omsätter ca 700 miljoner kronor årligen och har dotterbolag
i tio länder. Idag är EuroFlorist den ledande blomsterförmedlaren i Europa.
Bröderna Hampus och Tobias Schildfat
Lanserade www.solentro.se i februari 2008 efter att de kommit på idén att till deras far på hans födelsedag samla
in hälsningar från familj och vänner och sätta samman dessa till en bok. Boken blev mycket uppskattad, inte bara
av deras far, utan även av familj och vänner, och de började få in beställningar på liknande böcker till fler
födelsedagar och bröllop. Därmed var fröet sått och bolaget startades.
Läs mer om Solentro på www.solentro.se, för bildmaterial och ytterligare material vänligen besök
www.solentro.se/press. Journalister som vill ha ytterligare information vänligen kontakta: Tobias Schildfat,
0702 28 35 97, tobias@solentro.com
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