
 

 

 

Pressmeddelande Stockholm, 9 oktober 2017 

Thomas Ekman ny VD och koncernchef för 

Dustin 

Styrelsen i Dustin har utsett Thomas Ekman till ny VD och koncernchef. Han 

tillträder den 1 januari 2018. 

 
Thomas Ekman kommer närmast från rollen som VD för Cabonline Group och har 
dessförinnan bland annat varit VD för Tele2 Sverige och är idag styrelseledamot i Com Hem. 
Han efterträder Georgi Ganev som lämnar sin tjänst vid årsskiftet, som tidigare meddelats. 

- Med sin erfarenhet av att driva komplexa affärer och bygga digitala varumärken är 
Thomas rätt person att leda Dustins fortsatta utveckling på den nordiska marknaden 
och i linje med vår strategi. Han kombinerar ett starkt ledarskap och tydligt 
kundfokus med djup kunskap inom online. Vi är mycket glada att Thomas har valt att 
bli en del av Dustins fortsatta tillväxtresa, säger Fredrik Cappelen, styrelseordförande 
Dustin. 
 

- Dustin har en stark och tydlig företagskultur med stor intern kompetens, som har 
gett bolaget en klart ledande position. I och med det har Dustin stora möjligheter att 
fortsätta växa i en spännande bransch i snabb utveckling. Därför ser jag verkligen 
fram emot att få fortsätta bygga Dustin och ta bolaget till nya höjder, säger Thomas 
Ekman. 

 
Kontaktperson:  

Eva Ernfors, informationschef Dustin: 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 9 oktober 2017 kl 08:00 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. 

 


