
Mathias Dyberg utses till ny vd på Elvenite AB

IT-bolaget Elvenite, en del av Combined Excellence, byter vd. Efter 13 framgångsrika år lämnar Johan Gotting över stafettpinnen till Mathias
Dyberg som utsetts till ny vd av Elvenites styrelse. Mathias kommer närmast från rollen som vd på Giraff Data Konsult och tillträder sin nya
tjänst i maj 2020.

- Elvenite har gjort en fantastisk resa under Johan Gottings ledning, och har bara de senaste två åren fördubblat omsättningen till drygt 100
miljoner kronor. Mathias Dyberg kommer till ett bolag med ett starkt momentum, och uppdraget blir att ta Elvenite till nästa nivå. Mathias har en
spännande kombination av kunskaper och erfarenheter kopplat till digitalisering, och är en mycket uppskattad ledare. Han har i tidigare roller
visat prov på stort driv och förmåga att skapa tillväxt och lönsamhet. Jag är väldigt glad att Mathias valt att ta sig an VD rollen på Elvenite för
att fortsätta utveckla och leda bolaget, säger Oskar Godberg, styrelseordförande i Elvenite.

Mathias Dyberg, f. 1972, har en gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom IT-branschen, bland annat på Cap Gemini, EVRY och
Visma. Han har jobbat i flera start-ups såväl som större etablerade globala organisationer. Han har även erfarenhet från styrelsearbete, och
var bland annat styrelseordförande för Bonzun 2014–2017. Han kommer närmast från rollen som vd på Giraff Data Konsult, en del av Time
People Group. Mathias har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola. 

- Jag har följt Elvenite på avstånd och imponerats av att hur de med en tydlig nisch vunnit förtroende hos ledande aktörer inom
livsmedelsindustrin, både nationellt och internationellt. Jag är övertygad om att vi med ett fortsatt fokus på kraftfulla, intelligenta digitala
tjänster och lösningar kan fortsätta skapa värde för våra kunder. Det skall bli fantastiskt kul och spännande att få vara med och bidra på den
fortsatta resan med Elvenite och något jag verkligen ser fram mot, säger Mathias Dyberg. 

Blir kvar inom Combined Excellence

Johan Gotting har varit vd på Elvenite sedan 2007 då han, Åsa Klevmarken, Henrik Holmberg, Lars-Olof Hansson grundade bolaget. Idag har
Elvenite 70 medarbetare i Karlstad, Stockholm, Oslo och Malmö, och omsätter drygt 100 miljoner kronor.

- En fantastisk utveckling, och jag är oerhört glad och stolt över att fått jobba ihop med det här gänget och det vi åstadkommit tillsammans.
Framgången är ett resultat av att vi lyckats bygga en kultur med fokus på ständig utveckling och där alla medarbetare drivs av att göra
skillnad för våra kunder. Det här känns som ett bra läge att lämna över till nästa generations ledare, och jag önskar naturligtvis alla på Elvenite
all lycka framöver, säger Johan Gotting. 

Johan Gotting, är kvar på Elvenite till det att Mathias Dyberg tillträder som vd i maj. Johan övergår sedan till en ny roll inom Combined
Excellence-koncernen. 

För mer information: 

Oskar Godberg, styrelseordförande i Elvenite, tfn. 070-713 49 63
Mathias Dyberg, blivande vd i Elvenite, tfn. 073-978 92 81

Elvenite AB grundades 2007 och drivs av visionen att vara en ledare i digitalisering av livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. Företaget
har 70 medarbetare i Karlstad, Stockholm, Oslo och Malmö, och omsätter drygt 100 miljoner kronor. Sedan 2018 ägs Elvenite av Combined
Excellence, en koncern med flertalet specialistbolag inom IT och digitalisering. Läs mer på www.elvenite.se

Combined Excellence AB består av ett antal kunskapsföretag inom digitalisering, vart och ett med en tydlig spets och leveranser djupt inne i
kundens kärnprocesser. Koncernen består idag av bolagen Nethouse, Elvenite, Netgain, CloudPro, Ninetech, Viewbase, Dynamo, Two,
Smartsourcing, inTechrity, Sitedirect och Smiling Workplaces och taktar en årsomsättning på ca 650 mkr med en snabb tillväxt. Läs mer på
 www.combinedexcellence.com


