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Deltaco och Aurora Group slås samman – 
bildar Aurdel
Två av Nordens största distributörer Deltaco och Aurora Group, som båda ägs 
av DistIT AB, har fram tills nu verkat parallellt med fokus på olika nordiska 
huvudmarknader. Nu går bolagen samman för att bilda det nya företaget Aurdel.

Syftet med sammanslagningen av de två DistIT-ägda bolagen är att skapa ett nytt starkare bolag 
i form av Aurdel, med ett utökat sortiment samt smartare serviceutbud och logistiklösningar. 
Totalt samlar Aurdel över 30.000 produkter, inklusive egna varumärken såsom exempelvis 
Deltaco och L33t Gaming. Bland B2C- och B2B-kunderna till Aurdel finns flertalet större 
återförsäljare såsom Elgiganten, Dustin, Komplett och Media Markt.
Försäljningen sker både i fysiska butiker och i digitala kanaler, som till exempel hos e-handlare 
och andra digitala marknadsplatser.

“Vi ser att vi har allt att vinna på att slå ihop dessa två stora nordiska aktörer; förutom 
skalbarheten innebär det ett gemensamt utbud och lager, smarta logistiklösningar och en 
enorm kompetens som nu samlas. På det här sättet kan vi nå fler kunder och skapa ännu bättre, 
snabbare och smidigare kundupplevelser såväl som tekniska lösningar runt om i Norden och 
även i Baltikum”, säger Martin Gutberg, VD på Aurdel.

Med det nya bolaget Aurdel ökar man sin marknadsandel på den nordiska marknaden betydligt. 
Under 2021 omsatte Deltaco och Aurora tillsammans ca 1,9 miljarder kronor.

“Vi ser att Aurdel blir en bra plattform för att växa organiskt och att vi står väl rustade för att 
möta marknadens rörelser. Vi har kapacitet och förutsättningar att hjälpa många kunder med 
många olika typer av problem på ett enkelt sätt. Med Aurdel kommer vi vara en otroligt stark 
aktör”, säger Martin Gutberg.

Aurdel kommer redan från start att erbjuda befintliga och nya kunder ett större värde i form av 
förbättrad kundupplevelse, snabbare service och smartare logistiklösningar. Genom ett 
kombinerat sortiment, ett bättre affärssystem och ett gemensamt lager är ambitionen att på sikt 
växa till att bli den marknadsledande affärspartnern i Europa, med särskilt fokus på Norden och 
Baltikum.

Om Aurora Group
Med mer än 100 års erfarenhet och verksamhet i tio länder var Aurora Group en ledande 
teknikpartner i Norden känd för sina koncept, tjänster, kvalificerade medarbetare och utmärkta 
utförande. En perfekt partner för att bygga din elektronikverksamhet och ditt varumärke.

Om Deltaco
Deltaco grundades i Sverige 1991 och var verksamt i alla nordiska länder med mer än 150 
anställda. Deltaco specialiserade sig på import och distribution av allt inom teknik – med de allra 
bästa produkterna för både B2B och B2C.
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Om Aurdel
Aurdel är en del av DistIT Group, en snabbrörlig, marknadsledande grupp av distributörer – alla 
specialister och marknadsledande inom teknik. DistIT förvärvar och utvecklar nischdistributörer 
inom IT, mobilitet, e-charge, audio, hemelektronik, nätverk, datakommunikation och AV-
produkter i Europa.

För ytterligare information:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB
Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

Tomas Fällman, CFO DistIT AB
Mobil: +46 70 2247 107
Email: tomas.fallman@distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk 
och Datakommunikation i Europa. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-
produkter till IT-marknaden i Europa. Aktierna i DistIT är listade på Nasdaq First North Premier 
Growth Market under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank 
AB, E-mail:  , Tel: 08-463 83 00.certifiedadviser@penser.se
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