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PRESSMEDDELANDE, måndagen den 15 augusti 2022 

Smartsmiling byter namn till Anytrust  
CombinedX specialistbolag Smartsmiling AB byter namn till Anytrust AB för att 
förtydliga bolagets expertis inom IT-säkerhetsrelaterad identitets- och 
behörighetshantering.  

Smartsmiling grundades 2012 och är CombinedX specialistbolag inom IT-
säkerhetsrelaterad identitets- och behörighetshantering. Med en blandning av 
seniora rådgivare, systemingenjörer och utvecklare levererar Smartsmiling de mest 
lämpade lösningarna med IAM-plattformar från branschledare, som Microsoft och 
One Identity.  

- ”All IT-säkerhet kokar ner till identitet och behörigheter, att man har koll på 
vem som får göra vad, det har Smartsmiling en ledande kompetens inom men 
vi har nog varit lite dåliga på att göra det känt på marknaden - jag tror 
namnbytet kommer göra det arbetet lättare”, säger Jörgen Qwist, vd på 
CombinedX.  
 
 

- ”Namnet Anytrust speglar vår affär på ett bra sätt. Vi har svart bälte inom 
identitet- och behörighetshantering och vill förmedla vår expertis kring Zero 
Trust och vad en molntransformation innebär för våra kunder. Vi arbetar för att 
ge våra kunder trygghet när det kommer till att kunna lita på att de som arbetar 
hos dem är de som de utger sig för att vara, samt att man bara kan göra det 
som man skall kunna göra oavsett var arbetet genomförs. Vi vill ha spårbarhet 
och kontroll. Vi vill helt enkelt med säkerhet kunna lita på alla. “, säger 
Andreas Warg, vd Smartsmiling. 
 

FÖR MER INFORMATION 
Andreas Warg, VD, Smartsmiling, andreas.warg@smartsmiling.se, 070-591 14 66 
 
KONTAKTPERSONER 
Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34 
Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60 
 
 
Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen 
den 15 augusti 2022 kl. 12.00 CET. 
 
Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med 
Redeye AB som Certified Adviser. 


