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P R E S S M E D D E L A N D E  
 

Malmö, 3 augusti, 2020 
 

Robert Dackeskog blir ny VD och koncernchef  

Robert Dackeskog, för närvarande VD för tandvårdsgrossisten Unident AB, blir ny VD och 
koncernchef för Duni Group. Han tillträder senast 1 februari 2021.  
 
Robert har gedigen erfarenhet, både nationellt och internationellt, av olika typer av snabbrörliga 
konsumentprodukter till såväl den professionella marknaden som slutkonsumenter. Mellan 2012 
och 2019 var Robert medlem av Duni Groups ledningsgrupp som affärsområdeschef för först 
Consumer och sedan Table Top. Han lämnade koncernen i januari 2019 och påbörjade senare det 
uppdrag han har idag. Innan sin tid på Duni Group hade Robert ledande befattningar inom Findus 
koncernen.  
 
”Roberts långa och gedigna erfarenhet av såväl bolaget som tidigare uppdrag i kombination med 
hans bevisade ledarskapsförmåga passar väl ihop med koncernens framtida behov. Vi ser fram 
emot att utveckla koncernen ihop med Robert under de kommande åren”, säger Thomas 
Gustafsson, styrelsens ordförande.  
 
Fram till Roberts tillträde som ny VD och koncernchef är Mats Lindroth, vice VD och CFO, 
tillförordnad VD enligt tidigare pressmeddelande.  
 
Styrelsen Duni AB 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Thomas, Gustafsson, styrelsens ordförande, 0734-196124  
Mats Lindroth, tillförordnad VD och CFO, tel 040-10 62 00 
E-post: mats.lindroth@duni.com    
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