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Advenica rekryterar Staffan Lundgren till tjänsten som 
VP för Professional Services 

Det Malmöbaserade cybersäkerhetsföretaget Advenica 
rekryterar Staffan Lundgren till den nya tjänsten som VP för 
Professional Services. Staffan kommer vara ansvarig för att 
utveckla tjänsteerbjudande för såväl befintliga som nya 
kunder. 
 
Staffan Lundgren är en erfaren ledare som har arbetat i flera år med tjänsteförsäljning och 
förändringsledning inom IT och Telekomsektorn. Staffan var dessutom tidigt involverad i 
process- och systemutveckling inom PLM (Product Lifecycle Management) och har en djup 
förståelse för hur man kan förädla värdekedjan gentemot kunder.  

Advenica fortsätter att investera inom Professional 
Services för att även framgent kunna erbjuda ett unikt 
tjänsteerbjudande för våra befintliga och nya kunder. 
Det är därför oerhört spännande att som företag få 
välkomna Staffan till vårt team.  

Einar Lindquist, VD, Advenica AB 

Staffans senaste anställning var för Sony Mobile där han under tio år hade olika roller och 
ansvarsområden inom IT, strategi, kvalitet och kundservice. Innan Sony Mobile arbetade 
Staffan för olika konsultorganisationer, bl.a. PTC och T-Systems. I sina konsultroller arbetade 
Staffan både med större internationella kunder som Tetra Pak och med lokala aktörer som 
Öresundskraft. 
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Advenica levererar avancerade 
cybersäkerhetslösningar och besitter en unik 
kunskap på marknaden som gör stor skillnad för 
digitala lösningar och kommunikation. Jag ser 
därför oerhört mycket fram emot att bli en del av 
företaget och bygga upp Professional Services med 
fokus på att utveckla tjänsteerbjudandet. Jag drivs 
av att skapa team med stort engagemang och att 
jobba med spetsteknologi. 

Staffan Lundgren, 
 VP Professional Services, Advenica AB 

Staffan tillträder tjänsten omgående och kommer att ingå i Advenicas ledningsgrupp.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com  
 
Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 24 mars 2017 kl.08.45 

Om Advenica 

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar 
och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage 
vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för 
organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com 
 
Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet 
”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se  


