PRESSMEDDELANDE Stockholm, den 7 August 2006

Altor förvärvar 80 procent i Dustin
Altor förvärvar 80 procent av aktierna i Dustin, det ledande företaget i Sverige inom handel
av datorer och datortillbehör via Internet och postorder. Grundarna och nuvarande ägare
behåller resterande del av Dustin.
- Dustin har haft en imponerande tillväxt med stabil och god lönsamhet under ett stort antal år. För oss
är det viktigt att bygga vidare på den affärsmodell och den unika företagskultur som gjort Dustin
framgångsrikt, ett starkt kundfokus, hög servicenivå med snabba och säkra leveranser. Vi ska nu
tillsammans med ledningen lyfta Dustin till nästa nivå. Strategin är att växa både organiskt och genom
förvärv, samt utöka den geografiska närvaron, säger Harald Mix, partner på Altor Equity Partners.
Dustin bildades i Stockholm 1984 och omsatte senaste räkenskapsåret (september ´04 – augusti ´05) 2,2
miljarder svenska kronor. När försäljningen av datortillbehör via Internet och postorder startades för 10
år sedan omsatte bolaget 200 miljoner kronor. Bolaget är specialiserat på att leverera ett brett sortiment
av datatillbehör till i första hand företag. Totalt uppgår antalet produkter till drygt 65 000.
Dustin arbetar i nära relation med leverantörer och tillverkare. Detta är viktigt i en bransch där kundernas
behov förändras snabbt. För Dustins del innebär det att sortimentet utökas med cirka 100 nya produkter
varje dag.
Affärsidén bygger på kvalitet i alla led med en hög servicenivå som bas. Eftersom kunderna ofta behöver
datortillbehör i akuta situationer har Dustin byggt upp ett system för snabba och säkra leveranser. Tiden
från beställning till leverans ska ske inom högst 24 timmar.
- Genom Altor som ny huvudägare får Dustin en stark partner med finansiella resurser och stor kompetens
att utveckla kunderbjudandet och accelerera tillväxten, både organiskt och genom förvärv, säger
Andréas Ståhl vd för Dustin AB.
Försäljningen av datortillbehör på Internet uppgår i Sverige till drygt 5 procent av den totala marknaden.
Tillväxten för handel via Internet har dock en stark utveckling och har ökat väsentligt snabbare än
marknaden i övrigt de senaste åren.
Altor har funnits i tre år och är specialiserat på att förvärva hela eller majoritetsdelar i mellanstora
företag i Norden. Många av dessa företag har liksom Dustin tidigare varit familjeägda. Andra exempel på
förvärv av familjeägda bolag, som Altor genomfört, är Byggmax, Piab och Nimbus Boats.
- Vår investeringsstrategi är att tillvarata möjligheter när det gäller tillväxt och konsolidering inom olika
branscher. Därför letar vi efter företag som kan bli navet i något mycket större. Dustin är definitivt ett
sådant företag, säger Harald Mix.
Erbjudandet till Dustins aktieägare är villkorat av att affären godkänns av konkurrensmyndigheterna.
För ytterligare information, kontakta:
Harald Mix, partner Altor Equity Partners AB, tfn 08-678 91 00
Stefan Linder, partner Altor Equity Partners AB, tfn 08-678 91 17
Andreas Ståhl, vd Dustin AB, tfn 08-553 44 000
Om Dustin
Dustin, grundat 1984, är Sveriges största internetbaserade återförsäljare av IT-produkter och hemelektronik. Dustin
består av tre affärsområden; Företag, Konsument och Partner där de två förstnämnda fokuserar på försäljning av ITprodukter och hemelektronik till företags- respektive privatmarknaden och det sistnämnda fokuserar på försäljning av

programvara för företagsmarknaden. Dustin har en årlig omsättning om cirka 2.200 miljoner kronor och har cirka 160
anställda. Bolagets kärnverksamhet har sedan år 2000 vuxit med elva procent per år med en bruttomarginal om cirka
femton procent.
Om Altor
Altor fonderna (Altor) är private equity-fonder som inbegriper ”Altor 2003 Fund”, med 650 miljoner euro i kapital att
investera, och ”Altor Fund II”, med 1150 miljoner euro i kapital att investera. Rådgivare till Altor fonderna är Altor
Equity Partners AB. Altor fokuserar på nordiska investeringar i prisintervallet 500 miljoner till 4 miljarder svenska
kronor. Altor fokuserar på värdeskapande genom tillväxt, strategisk utveckling och operationella förbättringar. Altors
organisation består av 25 personer med bred kompetens för att stödja företag under förändringsprocesser. Sedan dess
start har Altor investerat i Aco Hud (avyttrat 2004), Byggmax, Dynapac, Nimbus Boats, Relacom, Lindorff, AGR Ability
Group (noterat på OSLO BØRS), Simrad Yachting, Aalborg Industries, Ferrosan, Meyn och PaloDEx. För mer information
om Altor, besök gärna: www.altor.com

