PRESSMEDDELANDE Stockholm, den 25 oktober 2007

Dustin bygger nytt nordiskt logistikcenter
Dustin, Sveriges största webb- och katalogbaserade återförsäljare av allt inom IT,
investerar 200 miljoner kronor i nytt lager. I och med förvärvet av danska Computerstore
A/S i juli har Dustin ökat försäljningsvolymen med 30-35% procent, vilket kräver en mer
kraftfull logistiklösning än tidigare. Bland annat ökar lagerytan från 5500 till 20000 kvm.
Satsningen innebär även nyanställningar.
–

Dustin har stora expansionsplaner för Norden och norra Europa. Ett nytt logistikcenter
kommer att möjliggöra en säkrare och snabbare hantering av större volymer över en
större geografisk region, säger Andreas Ståhl, vd på Dustin.

Med Dustins starka tillväxttakt har företaget vuxit ur sitt nuvarande lager i Värtahamnen på
5500 kvm. Det nya lagret blir nästan fyra gånger så stort och kommer att ligga strategiskt
placerat vid Arlanda i Märsta, där bland annat den nya påfarten till E4:an kommer att vara.
Bygget är redan i gång och inflyttning i de nya lokalerna planeras till juli 2008. Satsningen
innebär också att Dustin kommer att nyanställa bland annat lagerpersonal.
Dustin är specialiserat på att leverera ett brett sortiment av IT-utrustning, programvaror och
tjänster till i första hand företag, men även till konsumenter genom Dustin Home.
Försäljningen sker via Internet, telefon och katalog samt genom relationsförsäljning. Dustin
kommer att fortsätta med sin unika inköpsmodell och logistiklösning som fokuserar på hög
leveransprecision.
–

Idag arbetar de flesta återförsäljarna enligt en modell där produkterna finns på
leverantörernas lager. Det betyder att det allt som oftast tar längre tid att få fram
produkterna. Vi har istället genom eget lager och en mycket effektiv logistiklösning
sett till att vi har det mesta på våra hyllor. Produkterna levereras snabbt och säkert
till kunderna direkt när de behöver dem, säger Andreas Ståhl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ståhl, vd Dustin, tel: 08-553 44 000
Om Dustin
Dustin, grundat 1984, är Sveriges största Internetbaserade återförsäljare av IT-produkter och hemelektronik och
består av två affärsområden; Företag och Konsument. Dustin beräknas omsätta drygt 3 miljarder kronor under 2007.
Sedan augusti 2006 är Private Equity-bolaget Altor huvudägare. I juli i år tog Dustin första steget i en nordisk
expansion i och med förvärvet av danska Computerstore A/S, en av Danmarks ledande leverantörer av IT-produkter. I
Sverige och Danmark har Dustin nu cirka 350 anställda. För mer information gå in på: www.dustin.se

