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Georgi Ganev ny vd och koncernchef för Dustin 

Georgi Ganev har av styrelsen utsetts till ny vd och koncernchef för Dustin, Nordens ledande e-

handlare inom IT- och hemelektronik. Georgi Ganev är idag affärsområdeschef inom Telenor 

Sverige och tillträder senast den 1 oktober 2012. 

Georgi Ganev, 35 år, har lång erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom IT och telekom. Han 

kommer närmast från rollen som Affärsområdeschef Konsument inom Telenor Sverige. Han har 

tidigare varit vd och marknadschef för Bredbandsbolaget samt arbetat med produktledning och 

försäljning inom Kinnevik-koncernen. 

”Det ska bli oerhört spännande att arbeta för Dustin, ett företag som jag följt många år och där mina 

erfarenheter från tjänsteförsäljning och telekom förhoppningsvis kan bidra positivt. Dustin har ett 

starkt varumärke och en väl fungerande organisation och jag ser mycket fram emot att fortsätta 

utveckla verksamheten med fokus på tillväxt”, säger Georgi Ganev. 

”Vi är mycket glada över att ha lyckats rekrytera Georgi Ganev som ny vd och koncernchef för Dustin.  

Det har varit en omfattande process. Georgi är med sin bakgrund och erfarenhet rätt person att leda 

Dustin i dess fortsatta utveckling”, säger Fredrik Cappelen, styrelseordförande i Dustin. 

Georgi Ganev tillträder senast den 1 oktober 2012. Han efterträder Per Eriksson som sedan den 1 

mars 2012 är ny vd för Net Entertainment. Dustins CFO Johan Karlsson fortsätter som tillförordnad 

vd fram till dess Georgi Ganev officiellt tar över som vd och koncernchef. 

 

För ytterligare information: 

Fredrik Cappelen, styrelseordförande, Dustin: 070 567 08 00 

Telenors Presstjänst: 08-41 00 75 55  

Högupplöst foto på Georgi Ganev finns att ladda ned på http://press.telenor.se/image/list 

Om Dustin 

Dustin är Nordens ledande återförsäljare av IT- och hemelektronikprodukter på Internet och telefon. 

Försäljningen sker i Sverige, Danmark och Norge och kunderna utgörs av företag, offentlig sektor och 

privatpersoner. Dustins konkurrensmedel är sortiment, snabbhet och service. Sortimentet omfattar mer än   

240 000 produkter – från surfplattor, datorer, server och nätverk till bildskärmar, skrivare, mobiltelefoner, 

datorkomponenter samt programvaror och tjänster.  Koncernen har 450 anställda och omsätter 4,5 miljarder 

kronor. Huvudägare är riskkapitalbolaget Altor. Mer information på www.dustin.se. 

http://www.dustin.se/

