
 

 
 

TOSHIBA PRESENTERAR ETT NYTT VARUMÄRKE – 

DYNABOOK EUROPE 

Sätter fokus på Toshibas långa historia som pionjär inom utveckling av nya datorer 
 

2 april 2019, Stockholm – Idag meddelar Toshiba Client Solutions Europe (TCSE) att 

företaget med omedelbar verkan byter namn till Dynabook Europe. Toshiba Client 

Solutions och Sharp Group slogs samman den 1 oktober 2018 och bytte namn till Dynabook 

Inc. den 1 januari 2019. 

 

Det nya varumärket dynabook återspeglar Toshibas långa och välkända historia i Japan, och 

visar också på våra två moderföretags gemensamma värde. Som branschledare lanserade 

Toshiba 1985 världens första bärbara dator – T1100 – och följde 1989 upp med världens 

första notebook – Dynabook J-3100 SS001.  

 

Dessa två portabla datorinnovationer gjorde det möjligt för alla att tryggt och säkert arbeta 

var som helst och definierade därmed dagens mobila datormarknad. Sedan dess har Toshiba 

levererat prisbelönade nyskapande produkter och tjänster som förenar den senaste tekniken 

och designen med enastående kvalitet och pålitlighet. 

 

– Varumärket dynabook uttrycker vad vårt rika arv verkligen står för – över 30 års 

innovationer inom mobil datorhantering – och är samtidigt ett bevis på vår 

investeringsförmåga och storlek, säger Damian Jaume, vd för Dynabook Europe. 

 

– Vårt varumärke är mer än ett namn eller en logo, det förkroppsligar vår kultur och våra 

värderingar. Det står stadigt i Dynabook Europe genom våra välutbildade och kunniga 

medarbetare, vår besatthet av kvalitet, säkerhet och innovation liksom hur vi betonar vikten 

av förtroende och långsiktiga samarbeten. Vi ser fram emot att fortsätta öka de värden vi ger 

våra partners och kunder och därmed nå tillväxt och framgång för vår verksamhet i Europa. 

 

Sharp Corporation förvärvade 80,1 % av Toshiba Client Solutions i oktober 2018 och tillsatte 

då Yoshihisa Ishida, vice vd för Sharp, som företagets nye ordförande. Damian Jaume, vd för 

Dynabook Europe, ska fortsätta leda verksamheten i EMEA. Dynabook Europe ska 

tillsammans med sina partners erbjuda ett brett utbud av produkter – inklusive ett stort 

antal spetslösningar för mobil datoranvändning. 



 

 
 

Presskontakt 

Anna Lagerkvist, Cloudberry Communications 

anna@cloudberry.se / 070–240 88 25 
 

Kontakta oss 

Besök vår webbplats för den senaste produktinformationen, läs vår blogg eller kontakta oss 

på LinkedIn.  

 
Om Dynabook Inc. 

I mer än 30 år har Toshibas laptops och teknik satt nya standarder för innovation, kvalitet och 

pålitlighet. Nu, majoritetsägt av Sharp Corporation, fortsätter Dynabook Inc. i denna tradition 

för att leverera värde och service som hjälper våra partners och kunder att nå sina mål. 

 

För mer information, se www.dynabook.com/eu 

  
 
 

 


