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OM DOMETIC 
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Mat & Dryck, Klimatsystem, Energi & Stryning, 
Sanitet och Säkerhet & Trygghet. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet 
och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad 
andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i 
en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 
28 tillverknings- och monteringsanläggningar i elva länder och säljer våra produkter i ett hundratal länder. Vi har ett globalt 
nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 8 000 medarbetare världen över, redovisade en 
nettoomsättning på över 18,0 Mdr för år 2018 och har sitt huvudkontor i Solna 

 

Förändringar i Dometics ledningsgrupp 

 

Per-Arne Blomquist, finanschef och vice vd för Dometic, har beslutat att lämna företaget för att fokusera 

på nya och befintliga styrelseuppdrag. Per-Arne Blomquist kommer att vara stödjande i 

rekryteringsprocessen och kommer att vara kvar i sin position under en övergångsperiod. 

 

"Jag har verkligen uppskattat att vara en del av en fantastisk resa med Dometic under 5 års tid, och jag 

har haft förmånen att arbeta med otroligt duktiga människor för att skapa ett ännu starkare företag. 

Dometic är väl positionerat för fortsatt lönsam tillväxt och jag är helt fokuserad på bolaget under de 

kommande månaderna”, säger Per-Arne Blomquist. 

 

"Under sin tid som CFO i Dometic har Per-Arne Blomquist spelat en viktig roll i den starka utvecklingen 

av företaget de senaste åren, och han har byggt upp en mycket professionell och effektiv 

finansorganisation. Han var starkt delaktig i börsnoteringen och har framgångsrikt implementerat ett 

antal aktiviteter som gjort oss till det företag vi är idag. Jag vill uppriktigt tacka Per-Arne för hans insatser, 

och jag önskar honom stort lycka till i framtiden", säger Juan Vargues, VD och koncernchef Dometic. 

 
 

 

 

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019 kl. 08:00 CET. 

 

 

 

För mer information, kontakta 

Johan Lundin, Head of Investor Relations & Communications 
Telefon: +46 (0)8 501 025 46 
E-post: ir@dometic.com 
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