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Dan Phelan ny chef för affärsområde Home & Store i KAMIC Group
Dan Phelan har utsetts till ny chef för affärsområde Home & Store i KAMIC Group. Dan kommer att tillträda
sin nya befattning den 1 maj 2012, samtidigt som han kvarstår i sin nuvarande position som chef för
affärsområde Magnetics.
Den nuvarande affärsområdeschefen för Home & Store, Stefan Lundin, kommer att vara kvar inom
affärsområdet som ansvarig för affärsutveckling med särskilt fokus på att utveckla nya säljkanaler och
kunder.
Dan Phelan har verkat inom koncernen sedan 2007 och sedan 2009 som chef för affärsområde Products,
senare namnändrat till Magnetics. Dan Phelan är brittisk medborgare.
Om KAMIC Group
KAMIC Group är en företagsgrupp med bas i Sverige och med det gemensamma målet att vara en framstående
leverantör av tekniska produkter och tjänster inom ett antal väldefinierade produkt- och marknadsnischer.
Efter förvärvet av den tidigare börsnoterade koncernen ElektronikGruppen 2011 består KAMIC Group av drygt
30 rörelsedrivande bolag med en sammantagen årlig omsättning på cirka 1,5 miljarder kronor. Merparten av
bolagen bedriver handels- och agenturverksamhet men inom koncernen finns också bolag med egen
produktutveckling och tillverkning. Vi har egna etableringar i 11 länder i Nordeuropa och Asien och totalt
jobbar cirka 800 personer inom koncernen.
Om affärsområde Home & Store
KAMIC Groups affärsområde Home & Store utvecklar och tilllverkar belysningsprodukter och elartiklar för
hem och kontor. Försäljningen sker såväl under egna varumärken som genom kundernas varumärken
(EMV). Kunderna utgörs främst av importörer/återförsäljare samt större detaljistkedjor inom inredning,
belysning och hemelektronik.
Affärsområdet erbjuder egenutvecklade produkter under varumärkena Heatº (belysning), Dekora
(julbelysning) och Eligent (elprodukter). Produktionen sker i en egen modern anläggning i Jiangmen i Kina
samt genom kinesiska partnertillverkare.

För ytterligare information, kontakta gärna
Dan Phelan, chef för affärsområde Magnetics och tillträdande chef för affärsområde Home & Store,
+44 (0)1444 871 186, dan.phelan@egruppen.com
Håkan Lundgren, informationschef KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@egruppen.com
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