
Vinnare av Sollos pris 2018: entreprenören Dan Lainio
I helgen avgjordes vem av de tre nominerade som belönades med Sollos Pris 2018. Det blev entreprenören Dan Lainio från
Eskilstuna som vann omröstningen och gick hem med diplom, blommor och en check om 100 000 kr.

”Det är väldigt roligt att få uppmärksamhet för det arbete man lägger ner. Jag är stolt och glad att få ta emot Sollos Pris och känner ett än
större engagemang för att hjälpa till att utveckla svenskt företagsklimat och hjälpa andra entreprenörer lyckas” säger vinnaren Dan Lainio i en
kommentar.Priskommitténs motivering löd:

Dan Lainio är en entreprenör som redan vid unga år visat sin förmåga och sin stora passion för att också stötta andra. Hans engagemang i
svenska utbildningsprojektet UngDrive och dess internationella motsvarighet YoungDrive gör honom till en värdig vinnare av Sollos Pris.

Sollos Pris delades i år ut för åttonde gången och tilldelas en person som med stor passion bidrar till ett gott entreprenörsklimat i Sverige och
som hjälper andra entreprenörer att växa. Vinnaren utses genom omröstning på Investment AB Spiltans bolagsstämma efter att de tre
finalisterna presenterat sig för Spiltans aktieägare som därefter röstade fram vinnaren.

Övriga finalister - som båda belönades med en check om 30 000 kr - var:
Tomas Bennich
Tomas Bennich är sedan många år en av de drivande motorerna bakom svenska nystartade IT-bolags resa ut i världen.

Michael Tiberg
Michael Tiberg är grundare till Foo Café – en mötesplats för företagsamma som anordnar möten och event, ofta med koppling till
mjukvaruutveckling och utvecklaryrket.

Under ceremonin delades även pris ut till "Årets Studentorkester" där LiTHe Blås från Linköping ännu en gång blev vinnare och fick mottaga
en check på 25 000 kronor från priskommitténs Kjell Rundqvist 

Prisutdelningen sändes live på Facebook och finns tillgänglig i efterhand här.

För mer information eller intervju kontakta:
Dan Lainio, tel 070 277 67 64, dl@renovare.se
Kjell Rundqvist, kontaktperson Sollos Pris, tel: 0708-62 27 21, kjell.rundqvist@sonat.se
Gustav Blix, PR-ansvarig, Investment AB Spiltan, tel: 070-674 74 00, gustav@spiltan.se

Om Sollos Pris

Priset instiftades till minne av entreprenören och affärsängeln Lars Olof "Sollo" Bäckman efter dennes bortgång 2010.
Ambitionen är att belöna det som Sollo verkligen brann för: entreprenörskap och förmågan att förena affärer med att ha kul
tillsammans.

Priset delas ut till personer som i Sollos anda, utan synbart egenintresse, genom sin verksamhet eller gärning aktivt bidrar
eller bidragit till att inspirera, förenkla eller hjälpa entreprenörer och egenföretagare att komma igång och driva sina
verksamheter. En stor styrka är också om personen, med glimten i ögat, bidrar till ett vänligare och roligare företagande utan
att för den skull ge avkall på kvalitet.

Första pris belönas med 100 000 kr, medan övriga finalister belönas med 30 000 kr vardera. Priset förvaltas genom Investment
AB Spiltan och vinnaren utses efter omröstning bland aktieägarna på Spiltans bolagsstämma.

Läs mer på vår hemsida eller vår Facebook-sida.


