PRESSMEDDELANDE Stockholm, den 6 juli 2007

Första steget i nordisk expansion

Dustin förvärvar danska Computerstore A/S
Dustin Group AB, Sveriges största webb- och katalogbaserade återförsäljare av allt inom
IT, förvärvar danska Computerstore A/S. Affären är ett första steg i Dustins nordiska
expansion. Computerstore A/S har 91 anställda och omsätter 475 miljoner svenska kronor.
Dustin är en leverantörsoberoende återförsäljare av allt inom IT, det vill säga utrustning, programvaror och
tjänster. Företaget bildades i Stockholm 1984. De senaste tio åren har företaget gått från en omsättning på
200 miljoner svenska kronor och 20 medarbetare till en beräknad omsättning i år på 3 miljarder svenska
kronor och 230 medarbetare. Huvudägare är sedan augusti 2006 private equity-företaget Altor.
– Förvärvet av Computerstore A/S är första steget i att skapa en kraftfull nordisk verksamhet, säger
Per Eriksson, styrelseordförande på Dustin Group AB. Dustin ska vara ledande i konsolideringen
av den nordiska marknaden. Strategin är att växa såväl organiskt som genom förvärv. Efter
Danmark är siktet inställt på Norge och Finland. Om fem år ska vi omsätta tolv miljarder svenska
kronor och vara Nordens ledande aktör.
Computerstore A/S erbjuder idag IT-produkter för små och medelstora företag samt offentliga verksamheter.
Företaget bildades i början av 1990-talet och omsatte verksamhetsåret 2006/2007 475 miljoner svenska
kronor. Computerstore A/S ägs till största delen av Lars Bräuner, vd och grundare, samt till en mindre del av
de anställda.
– Dustins köp kommer att få många positiva effekter för den danska verksamheten. När
integrationen är klar får våra kunder tillgång till ett ännu bredare sortiment och en unik
logistiklösning med säkrare och avsevärt snabbare leveranser. Våra medarbetare blir del i en
kraftigt växande verksamhet, vilket bland annat skapar nya utvecklingsmöjligheter, säger Lars
Bräuner, vd på Computerstore A/S.
Lars Bräuner kommer att fortsätta som vd för Computerstore A/S Danmark och ingå i Dustin Groups
nordiska ledning. I samband med affären blir Lars Bräuner delägare i Dustin Group AB.
Dustin är specialiserat på att leverera ett brett sortiment av IT-utrustning, programvaror och tjänster till i
första hand företag. Försäljningen sker via Internet, telefon och katalog samt genom relationsförsäljning.
Dustins inköpsmodell och logistiklösning fokuserar på hög leveransprecision. Kunderna får snabbt och
enkelt tillgång till de produkter och lösningar de behöver, när de behöver dem. Företagets distributionscenter
med 65 000 artiklar ger kostnadseffektiv tillgång till den senaste och bästa tekniken.
– Computerstore A/S och Dustin passar väl ihop industriellt och kulturellt. Computerstore A/S tillför
spetskompetens inom relationsförsäljning och ger Dustin en stark närvaro i Danmark. Genom
affären skapar vi tillsammans förutsättningar för en fortsatt expansion på den danska marknaden,
säger Per Eriksson på Dustin.
Förvärvet av Computerstore A/S betalas med kontanter och aktier i Dustin Group AB.
Dustins förvärv av Computerstore A/S blir det andra med Altor som huvudägare.
För ytterligare information, kontakta:
Per Eriksson, styrelseordförande Dustin Group AB, tel. +46-70-249 07 42
Lars Bräuner, vd Computerstore A/S, tel. +45-24 24 32 00
För bilder gå in på www.dustin.se och sök under företaget och pressbilder
Om Dustin
Dustin, grundat 1984, är Sveriges och snart Nordens största webb- och katalogbaserade återförsäljare av allt inom IT, det
vill säga IT-utrustning, tillbehör, programvaror och tjänster till i första hand företag. Dustin beräknas omsätta drygt 3
miljarder svenska kronor under 2007 och har cirka 230 anställda. Bolaget kännetecknas av hög tillväxt och lönsamhet.
Sedan augusti 2006 är private equity-bolaget Altor huvudägare. För mer information se www.dustin.se och www.altor.se
Om Computerstore A/S
Computerstore A/S grundades i början på 1990-talet och är en av Danmarks ledande leverantörer av IT-produkter.
Verksamheten bygger på relationsförsäljning och snabba leveranser till kunder över hela Danmark. Computerstore A/S
har 91 anställda och omsatte 2006/2007 475 miljoner svenska kronor. Omsättningen har vuxit med cirka 20 procent per år
de senaste fyra åren. För vidare information se www.computerstore.dk

