
Hemmakväll ny delägare i film2home
Nu ägs film2home AB av två av Sveriges största aktörer inom film; Bonver Videodata AB och Hemmakväll AB. Hemmakväll
förvärvar en större post och affären offentliggörs idag. I och med detta får Hemmakväll tillgång till den digitala marknaden och
film2home stärker sin position som en av nordens ledande uthyrningstjänster av de senaste filmerna.

film2home
film2home var en av världens första tjänster för streamad film vid starten 2001 och är idag en ledande aktör nischade mot de senaste filmerna
och den bästa streamingkvaliteten. Bolaget är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Hemmakväll och Bonver
Hemmakväll har idag 103 Hemmakvällbutiker, 4 Buylandobutiker, 103 Hemmakväll Express-automater och huvudkontor i Landskrona.
Tillsammans med Bonver-koncernen som distribuerar film till över 2 000 butiker i Norden står film2homes ägarduo för en majoritet av den
fysiska filmuthyrningen i Norden.

Kommentarer: 
”film2home har etablerat sig som det självklara valet när man ska hyra de senaste filmerna på datorn, i sin smartTV eller i sin telefon/läsplatta.
Att nu ha två av nordens största bolag inom vår industri som huvudägare garanterar de resurser, den erfarenhet och den
marknadsföringskraft som krävs för att fortsätta expandera.” - Mikael Lindahl, VD film2home

”Vi har länge velat ge våra kunder möjlighet att se film när och var de vill, men vet samtidigt att filmtillbehör som godis och dryck inte går att
flytta online. Genom att kombinera den traditionella butiksuthyrningen med fördelarna i den digitala världen kommer vi hitta konceptet för
framtidens filmkonsumtion.” - Kent Olsson, VD Hemmakväll

För mer information kontakta:

Mikael Lindahl, VD film2home
mikael.lindahl@film2home.se
0707447443

Kent Olsson, VD Hemmakväll AB
kent.olsson@hemmakvall.se
0709211230

Gerard Versteegh, Styrelseordförande Bonver Videodata AB
gerre.versteegh@bonver.com
0705924959

Hos film2home ser du de senaste filmerna i den bästa kvaliteten, utan bindningstider eller prenumerationer! film2home är Nordens ledande
tjänst för att köpa eller hyra film på nätet och i butik. Du kan välja bland tusentals
filmer att streama på film2home.se eller besöka din närmaste butik för att hyra en DVD/Blu-Ray. Vi finns i över 800 butiker i hela landet. Utöver
streamingtjänsten film2home.se och i butiker runt om i Sverige, når du oss på din
SmartTV, i din mobil eller via IPTV så att du får tillgång till de senaste premiärerna och den bästa filmkvaliteten var du än befinner dig.
film2home finns i Sverige, Norge, Finland och Danmark med film från de globala filmjättarna och massor av mindre filmbolag i och utanför
Norden. Välkommen till film2homes värld!


