PRESSMEDDELANDE Stockholm, den 13 mars, 2007

Dustin förvärvar TCM
Dustin AB, det ledande företaget inom handel av datorer, mjukvara och datortillbehör via
Internet, förvärvar TCM, Take Care Marketing AB. It-leverantören TCM har 45 anställda och
omsätter cirka 300 miljoner kronor. Säljare är Gabrielsson Invest AB (GIAB).
- Affären med TCM stärker vår plattform ytterligare och ligger väl i linje med vår inriktning att
vara ledande inom försäljning av datorer, mjukvara och datatillbehör i Norden. Vi blir dubbelt så
starka på handel av mjukvara, säger Andreas Ståhl, vd på Dustin.
Dustin bildades i Stockholm 1984 och beräknas omsätta drygt 3 miljarder kronor under 2007. Bolaget är
specialiserat på att leverera ett brett sortiment av datatillbehör till i första hand företag. Totalt uppgår
antalet produkter till drygt 65 000.
Affärsidén bygger på kvalitet i alla led med en hög servicenivå som bas och ett välutvecklat system för
snabba och säkra leveranser. Dustin arbetar i nära relation med leverantörer och tillverkare, något som
kommer att stärkas ytterligare med hjälp av den kompetens som finns inom TCM.
– TCM kompletterar Dustin på ett utmärkt sätt. Dels stärker vi vårt produkterbjudande och dels
tillförs vi ytterligare produktlicenser, kompetens och medarbetare som arbetar med
relationsbaserad försäljning. Relationerna är viktiga i en bransch där kundernas behov förändras
snabbt, säger Andreas Ståhl, vd på Dustin.
TCM erbjuder kostnadseffektiva it-lösningar, omsätter 300 miljoner kronor, varav 250 miljoner kronor
inom licens och mjukvaror och har funnits sedan 1987. Företaget levererar produkter och tjänster inom
tre affärsområden - TCM HemPC, TCM Licens och TCM Produkt. TCM har ingått i GIAB-koncernen sedan
2001. Bolaget samarbetar nära med världsledande tillverkare som Acer, Adobe, Citrix, Fujitsu Siemens,
HP, IBM, Lenovo, Microsoft, Symantec, Veritas med flera.
– Affären innebär att TCM nuvarande kunder får tillgång till ett bredare sortiment och ytterligare
förbättrad service. Vi ser också fram emot att vara med och bidra till Dustins fortsatta framgång
i Norden, säger Ulrika Nordlander, vd på TCM.
I början av augusti 2006 förvärvade Private Equity-bolaget Altor 80 procent av Dustin. Dustins förvärv av
TCM blir det första med Altor som huvudägare.
Affären förutsätter godkännande av Konkurrensverket.
För ytterligare information, kontakta:
Andreas Ståhl, vd Dustin AB, tel. 08-553 44 000
Per Eriksson, Styrelseordförande Dustin AB, tel. 08-553 44 000
Ulrika Nordlander, vd TCM, tel. 08-625 88 00
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 beräknas omsätta drygt 3 miljarder kronor under 2007 och har cirka 200
anställda. Bolagets kärnverksamhet har sedan år 2000 vuxit med elva procent per år med en bruttomarginal om cirka
femton procent. Sedan augusti 2006 är Private Equity-bolaget Altor huvudägare. www.dustin.se och www.altor.se.

Om TCM
TCM, erbjuder genom personligt engagemang spännande och kostnadseffektiva IT lösningar och har under 20 år
levererat produkter och tjänster inom tre affärsområden - TCM HemPC, TCM Licens och TCM Produkt och ingår
sedan 2001 i >Z—koncernen<. TCM samarbetar nära med världsledande tillverkare som Acer, Adobe, Citrix, Fujitsu
Siemens, HP, IBM, Lenovo, Microsoft, Symantec, Veritas med flera.

