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PRESSMEDDELANDE, fredagen den 30 september 2022 
 

CombinedX-bolaget Elvenite är en av tre finalister i 
årets affärssystemprojekt 
 
- Vi är superstolta över vårt fantastiska samarbete och att få dela glädjen tillsammans 
med Lantmännen. Nu håller vi tummarna för att vi vinner, säger Mattias Dyberg, VD Elvenite. 
 
- Jag tycker det är mycket glädjande att projekt TORUN med implementation av M3 på 
Lantmännen Biorefineries i Norrköping kvalificerat sig som en av tre kandidater i finalrundan till 
Årets Affärssystemprojekt 2022. Det är många personer som jobbat väldigt hårt och engagerat i 
projektet och finalplatsen är ett kvitto på att det goda samarbetet mellan Lantmännen och 
Elvenite starkt bidragit till att projektet blev framgångsrikt och lyckat. Finalplatsen är också en bra 
möjlighet att lyfta fram och premiera projektdeltagarna på ett individuellt plan för deras värdefulla 
insatser under projektet, säger Magnus Frankenberg, IT chef, Lantmännen Energy Sector. 
 
- Jag är väldigt glad och stolt över vår finalplats, extra stolt är jag över alla som varit delaktiga i 
lösningen och projektet. Vi gjorde det tillsammans som ett team och vi gjorde det agilt med en 
tydlig struktur. Bra energi, samarbete och engagemang från samtliga i projektet med Lantmännen 
tror jag var nyckeln, säger Jennifer Aronsson, Senior Business Analyst, Elvenite. 
 
Det vinnande bidraget kommer att presenteras under Forum Affärssystem & HR 2022 som äger 
rum i Göteborg den 15 november. 
 
Läs mer på: https://lnkd.in/dqk7sfzv. 

Elvenite erbjuder expertkompetens inom Affärssystem, Business Insights, Datadrivet, 
Integrationer och säkra Drifttjänster. Med avancerad teknik i människans tjänst skapar Elvenite 
tillväxt och affärsnytta åt Skandinaviens största livsmedelsföretag. Helt enkelt, Elvenite gör 
livsmedelsindustrin smartare genom att göra människor smartare. 
FÖR MER INFORMATION 
Mattias Dyberg, VD Elvenite, mattias.dyberg@elvenite.se, 073-978 92 81 
Erik Karlström, Business Area Manager, erik.karlstrom@elvenite.se, 076-817 18 28 
 
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 
fredagen den 30 september 2022 kl. 16:00 CET. 
 
 
Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market 
med Redeye AB som Certified Adviser. 
  


