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DistIT AB (publ)s CFO Philip Gunnarsson 
har valt att avsluta sin anställning för ett 
nytt uppdrag utanför bolaget.
Robert Rosenzweig, VD DistIT: "Jag vill tacka Philip för att ha levererat ett betydande bidrag till 
bolaget, på ett imponerande klokt och självuppoffrande sätt. Jag vill också passa på att önska Philip 
lycka till med nästa spännande utmaning”.

Philip Gunnarsson, CFO DistIT: ”Jag vill tacka alla fantastiska kollegor och styrelse för samarbetet 
och förtroendet de senaste åren. DistIT och dess dotterbolag står idag väl rustade för framtiden och 
jag är stolt över att ha fått vara en del av resan. Jag är väldigt positiv till bolagsgruppens framtida 
möjligheter i denna omvälvande tid, och avser därför att behålla mina aktier i bolaget”.

Processen med att hitta en ersättare har påbörjats och Philip kommer att kvarstå som bolagets 
CFO under en tid för att säkerställa övergången och för att arbeta vidare med pågående 
förändringsarbeten.

För ytterligare information:

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

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB
Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@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 First North Premier under 
kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, E-mail: 

, Tel: 08-463 83 00.certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som DistIT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-04-14 13:30 CEST.
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