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Önskefoto slutför förvärvet av Zent Expo AB´s försäljning av individualiserade 
fototapeter till slutkonsument. Tillträdet sker den 31 augusti 2007. 
 
Zent Expo AB, känt under varumärket Your wallpaper (www.yourwallpaper.se), är en av 
de ledande leverantörerna av individualiserade fototapeter. Your Wallpaper har framtill 
idag sålt sina tapeter via återförsäljare och direkt till företag och slutkonsument, med en 
omsättning de senaste 12 månaderna på ca 3 000 kkr. I samband med förvärvet av 
konsumentförsäljningen så kommer Zent Expo endast att sälja via återförsäljare och 
direkt till företagskunder. Önskefoto kommer att sälja alla tapeter till slutkonsument. 
 
Önskefoto kommer att lansera produkten under hösten 2007 till sin befintliga 
kunddatabas och via Internet. Önskefoto kompletterar med förvärvet sin befintliga 
produktportfölj av individualiserade fotokalendrar, fotoböcker, studentskyltar, etc med 
fototapeter. Fototapeter förutspås av branschen att bli en stor mervärdesprodukt inom 
den digitala bildbranschen. Kunden kan enkelt tapetsera sitt motiv på en eller flera 
väggar. Den största kundgruppen sammanfaller med Önskefotos prioriterade 
kundkategori, barnföräldrar. 
 
Önskefoto betalar en mindre summa vid tillträdet och en provisionsbaserad 
tilläggsköpeskilling över de närmaste 18 månaderna. Önskefotos produktionsapparat 
passar väl för den nya produkten och endast mindre tilläggsinvesteringar är 
nödvändiga. Förvärvet innebär inte att Önskefoto tar över någon personal från Zent 
Expo och resultat och balansmässig påverkan för innevarande räkenskapsår beräknas 
bli marginella. 
 
”Vi ser förvärvet som ett mycket spännande komplement till vår produktportfölj. Vi tror 
att fototapeter kan bli en stor produkt inom vår bransch. Vi skall erbjuda branschens 
enklaste beställningsprocess för ett få en egendesignad tapet till barnkammaren, köket 
eller fondväggen i vardagsrummet.” säger Peter Norrhede, VD i Önskefoto. 
 
”Vi ser affären som en naturlig del i vår koncentration på fototapeter till återförsäljare och 
företag och ser framför oss ett positivt samarbete med Önskefoto även i framtiden” 
säger Håkan Mundén, grundare och en av delägarna i Zent Expo AB.  
 
 
Mer om Önskefoto AB (publ) 
 

Önskefoto AB är en ledande aktör och är marknadsdominerande i Sverige och Norge inom 
marknadsföring, försäljning och produktion av personifierade bildprodukter såsom kalendrar, 
fotoböcker och studentskyltar. Mer än hälften av försäljningen kommer via Internet. Önskefoto har 
nått sin nuvarande position genom att ta till vara på det trendskifte som har skett de senaste åren 
där konsumenterna går från analog fotografering till digital. År 2006 omsatte Önskefoto 48,4 MSEK 
med ett rörelseresultat på 5,1 MSEK. Önskefoto är beläget i Sölvesborg och har ca 26 
årsanställda. Önskefotos aktie handlas på First North under tickerkoden OFAB. Certified Adviser är 
Thenberg & Kinde Fondkommission AB. 


