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Dustin gör nytt förvärv i Nederländerna
Dustin har förvärvat nederländska Norisk som har en bred portfölj av
managerade IT-tjänster, från infrastruktur till klienthantering.
Norisk kommer att ingå i Vincere Groep, som Dustin förvärvade i juli 2018.
Med förvärvet förstärks närvaron i norra Nederländerna.
- Med det här förvärvet tar vi ytterligare marknadsandelar i Nederländerna.
Norisk är ett bra komplement till övriga bolag inom Vincere. Vi ser fram emot
att fortsätta integrera Vincere i Dustin och att växa i Nederländerna, säger
Thomas Ekman, VD Dustin.
Norisk grundades 2005 och omsatte cirka 9,5 MEUR 2018, bolaget har 38
anställda med kontor i Groningen. Bolaget förvärvas från ledningen.
- Som en del i Dustin får vi nya förutsättningar att fortsätta expandera. Norisk
är starka inom bland annat hälsosektorn där vi letat efter potentiella förvärv
för att förstärka vårt erbjudande. Vi blir också marknadsledande i norra
Nederländerna, säger Henk Makaske, EVP SMB & LCP Netherlands Dustin.
Norisk kommer fortsätta verka under eget namn tillsvidare och VD stannar
kvar i bolaget. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst
per aktie under innevarande räkenskapsår.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och
Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och
lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små
och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora
utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med
tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt
lösning.
Dustin har mer än 1500 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18
uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från
företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan
2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. Vi
hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt ITlösning för deras behov.
Vi erbjuder cirka 280 000 produkter med tillhörande tjänster till företag,
offentlig sektor och privatpersoner. Omsättningen verksamhetsåret 2020/21
uppgick till cirka 15,9 miljarder kronor och drygt 90 procent av intäkterna
kom från företagsmarknaden.
Dustin Group har cirka 2 400 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på
Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala
Stockholm.
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