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PRESSMEDDELANDE, torsdagen den 26 januari 2022 
 
CombinedX välkomnar Boel Sjöstrand som ny vice vd 
 
CombinedX har rekryterat Boel Sjöstrand som tillträder rollen som vice vd den  
3 april. Boel har många års erfarenhet från ledande befattningar inom 
digitalisering och IT-konsultbranschen. Under åren 2006 - 2017 var Boel med 
och byggde upp IT-konsultbolaget Netlight där hon satt i koncernledningen 
som COO. Boel har under de senaste tre åren varit vd för health-tech-bolaget 
Linkura.  
 
– ”Vi är väldigt glada att Boel vill bli en del av vår familj. Hon har en gedigen branschkunskap och 
lång ledarerfarenhet samtidigt som hon är nyfiken och engagerad. Jag tror Boel kommer bli ett 
stort tillskott i vår resa mot att bli Nordens ledande grupp av specialistbolag inom digitalisering”, 
säger Jörgen Qwist, VD och koncernchef CombinedX. 

 

- ”Det här ska bli så roligt! CombinedX är en familj bolag med djup domänexpertis och hög 
exekveringsförmåga. Jag ser fram emot att accelerera tillväxtresan, både genom intressanta 
förvärv och organisk tillväxt i samarbete med bolagen. Jag vill att fler prestigelösa experter ska 
vara med och bygga den digitala struktur vi idag tar för given”, säger Boel Sjöstrand, tillträdande 
vVD i CombinedX. 

 
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 den torsdagen den 
26 januari kl. 13:00. 
 
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. 


