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Pressmeddelande Stockholm, 4 maj 2017 

Dustin tecknar avtal med norska Statnett 
 

Dustin tecknar avtal med Statnett SF enligt tidigare kommunicerat 
tilldelningsbeslut.  Avtalet har varit föremål för överprövning. Ramavtalet 
omfattar IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar, med fokus på 
servrar, lagring och backup. Det årliga värdet uppskattas till cirka 150 MNOK och 
avtalet löper över två år med möjlighet till förlängning om totalt ytterligare två 
år. 
 
Statnett är en statligt ägd systemoperatör som ansvarar för utveckling och drift av det 
norska elnätet. Avtalet omfattar bland annat servrar, datalagringslösningar, backup, 
arbetsstationer och tjänster.  
 

- Det är ett ramavtal med högt ställda krav på allt från avancerade produkter och 
lösningar till ett brett produktutbud och integration som visar på vår konkurrenskraft 
när det gäller helhetslösningar, säger Georgi Ganev, VD och koncernchef Dustin.  
 

För information om överprövningen se pressmeddelande från den 7 april, 2017. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22 
 
Kontaktperson: 

Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94 
 

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 13:20 CET. 

 
 
Om Dustin 
Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig 

sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud 

och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem. 

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och 

lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.  

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder 

SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora 

företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. 

 


