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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Novým výkonným ředitel společnosti ExaSoft Holding a.s. je Petr Schrom 

6. prosince 2012 

 

Společnost ExaSoft Holding a.s. oznamuje, že jmenovala nového výkonného ředitele. 

Na tuto pozici nastoupil dne 3. prosince 2012 pan Petr Schrom. 

 

Petr Schrom přichází do společnosti ExaSoft Holding a.s. z firmy eD'system Czech a.s., člena skupiny 

eD'group, největšího IT distributora v České a Slovenské republice s ročním obratem 11.77 miliard Kč, kde působil 

na pozici obchodního a marketingového ředitele. Jeho předchozí kariérní působení je také spojeno s firmou 

T.S.Bohemia a.s., kterou ve funkci výkonného ředitele proměnil ze subdistributora na druhý největší IT internetový 

obchod v České republice s ročním obratem přesahujícím 1.4 miliardy Kč. Petr Schrom studoval na Newport 

university BBA a Business School Nederland MBA. 

 

V nejbližší budoucnosti se nový výkonný ředitel plánuje zaměřit především na posílení prodeje ExaSoftu v 

oblasti Slezska. „V oblasti Slezska v České republice žije zhruba 1 mil obyvatel. Většinu prodejen máme v této oblasti a 

paradoxně našim největším konkurentem nejsou české firmy, ale prodejny IT v Polsku. Slezsko je výjimečné tím, že 

většina jeho obyvatel se bez problému dorozumí polsky a cesty za nákupy do polského pohraničí jsou mnohaletou 

tradicí. Roční potenciál v celém Slezsku v našich produktech je okolo 4 miliardy Kč a půlku z této částky bychom chtěli 

získat“, říká Petr Schrom. 

 

Společnost ExaSoft Holding a.s. je největším prodejcem výpočetní techniky ve Slezsku s ročním obratem 

přesahujícím 850 mil. Kč. Sídlo společnosti a vlastní skladové a logistické centrum o rozloze 28.000 m
2
 je umístěno v 

Karviné. Síť vlastních prodejen je situována převážně ve slezských městech. 

 

 

Další informace: 

Radim Malchárek 

ředitel marketingu 

tel: +420 773 362 007 

rmalcharek@exasoft.cz  
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