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PRESSMEDDELANDE, fredagen den 16 december 2022 
 

Prisregn över CombinedX-bolaget Elvenite 
CombinedX-bolaget Elvenite - som digitaliserar Skandinaviens största 
livsmedelsföretag – har under hösten erhållit flera fina utmärkelser.  
 
Årets affärsystemprojekt: Elvenite har tillsammans med Lantmännen Agroetanol AB, tagit emot 
pris för bästa affärssystemprojekt 2021-22. Priset delades ut på Forum Affärssystem & HR i 
Göteborg som anordnas av Herbert Nathan & co. 
 
Compares Innovationspris: Priset delas ut till bolag som bidrar till smarta och hållbara 
samhällen.  Priset delades ut på näringslivsgalan 100° Karlstad som anordnas av bl.a. Karlstad 
Kommun och företagarna. 
 

Årets valuemaker: Åșa Klevmarken, medgrundare och vice vd i Elvenite, erhöll utmärkelsen 
”årets valuemaker” i Sverige av nätverket #Addher. #Addher är ett nätverk för IT/Techkvinnor. 
 
Utöver detta har Elvenite för tredje året i rad placerat sig högt på företaget Great Place to Works 
lista över bästa arbetsplatserna i Sverige. I år blev placeringen nummer 5 som bästa arbetsgivare 
hos medelstora företag. Och slutligen har Elvenite också tagit plats på listan över ”karriärföretag 
2023” (https://karriarforetagen.se/foretag/).  

 
”Vi på CombinedX är väldigt stolta över det digitaliseringsarbete som Elvenite gör inom 
livsmedelsindustrin. Bolagsledningen med vd Mathias Dyberg och vvd Åsa Klevmarken i spetsen 
har tillsammans med alla Elveniter byggt en väldigt positiv och inkluderande företagskultur som 
resulterar i goda resultat och fina utmärkelser, säger Jörgen Qwist, VD på CombinedX. 
 

KONTAKTPERSONER 
Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34 
Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60 
Mathias Dyberg, VD Elvenite, mathias.dyberg@elvenite.se, 0739-78 92 81 
 
 
Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den fredagen den 16 dec kl. 14:00. 
 
 
Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified 
Adviser med mailadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 57 690 
 

 


