
Wijzigingen in het groepsmanagementteam
van Dustin – nieuwe EVP LCP Benelux
Angelo Bul is benoemd tot nieuwe EVP Large Corporate and Public sector Benelux bij Dustin en
lid van het groepsmanagementteam. Hij treedt op 1 oktober 2021 in dienst bij Dustin en vervangt
Luuk Slaats die waarnemend EVP LCP Benelux was.

Angelo heeft een lange achtergrond in de IT- en telecomindustrie op zowel nationaal als
internationaal niveau, meest recentelijk als General Manager bij Prio Com en daarvoor
general- en countrymanager bij ZTE.

- Ik ben erg blij om Angelo in het managementteam te krijgen. Met zijn brede internationale
ervaring in de sector en sterke leiderschapskwaliteiten zal hij de sleutel zijn om samen met het
team verder te bouwen aan onze sterke positie binnen Large Corporate en de publieke sector
in de Benelux. Hij zal ook een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van Dustins
Europese positie. Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om Luuk te bedanken voor het
aanblijven bij Centralpoint voor de overdrachtsperiode, zegt Thomas Ekman, CEO van Dustin.

- Ik kijk ernaar uit om bij Dustin te komen werken en de kans te krijgen om bij te dragen aan de
continue evolutie en groei van de mensen en de organisatie. En ik vind het geweldig om deel
uit te maken van een bedrijf met de ambitie om voortdurend te ontwikkelen en een scherp oog
te hebben voor de behoeften van de klant, zegt Angelo Bul.

Contactpersoon:

Eva Ernfors, hoofd communicatie:eva.ernfors@dustin.se, +46 70 258 62 94

Over Dustin

Dustin is een toonaangevende IT-partner die online aanwezig is in Scandinavië en de Benelux.
Wij zorgen ervoor dat onze klanten voorop lopen door het aanbieden van de juiste IT-oplossing
passend bij hun behoeften.

We bieden circa 255.000 producten en bijbehorende services aan bedrijven,
overheidsinstellingen en particulieren aan. Onze omzet in het boekjaar 2019/20 bedroeg ca.
SEK 13,2 miljard en iets meer dan 90% van de omzet kwam uit de zakelijke markt.

Dustin heeft meer dan 2300 medewerkers en is sinds 2015 genoteerd aan Nasdaq Stockholm
met hoofdkantoor in Nacka Strand, net buiten het centrum van Stockholm.
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