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Mirovias dotterbolag Transformant förvärvar B-link Competence 
AB, och stärker därmed sitt erbjudande och kompetens inom 
Unit4 ERP ytterligare.  
1 februari 2022 

 

Efter en längre tids nära partnerskap väljer B-link Competence AB nu att bli en del av 
Transformant. Transformant kan med detta leverera större och mer komplexa projekt inom 
Unit4 ERP.  Totalt omsatte bolagen 50,9 MKR under 2020.  

När Transformant och B-link började sitt samarbete under 2020 var det för att kunna garantera 
sina respektive kunder en hög leveranskapacitet. Efter en tid djupnade samarbetet och en 
sammanslagning av bolagen var naturlig.  

”Som drivna konsulter passar B-link väl in i Transformants företagskultur. Vi är glada 
över deras tillskott och ser att våra bolag tillsammans kan dra nytta av och bidra till 
koncernens gemensamma kompetensutveckling och kompetensutbyte.” säger Magnus 
Sonander, Grundare Transformant 

Transformant ingår i Mirovia-gruppen som idag är en av Sveriges största oberoende 
leverantörer av ERP-system. B-link grundades för att agera som en länk mellan ekonomi- och 
IT-avdelningen, med fokus på Unit 4 ERP.  

”Vi är glada och stolta över vår övergång från B-link till Transformant. Det känns 
spännande att få massa nya kollegor och kunna dela erfarenheter för att på bästa sätt 
tillgodose kundernas behov” säger Kamilla Ornbrant, VD och medgrundare B-Link 
Competence. 

”Det är väldigt roligt att de väljer att bli ett team hos oss. Med deras kompetens och 
erfarenhet kommer vi att kunna leverera och ansvara för större och mer komplexa 
projekt än vi har gjort tidigare” säger Tobias Petersen, VD och Grundare Transformant.  

 

 
Om B-link Competence 

B-link Competence grundades 2015 av erfarna Unit4 ERP/ Agresso användare. Som tidigare 
användare i systemet verkar företagets konsulter för att uppfylla kundernas behov. ”Vi såg ett 
behov på marknaden av oberoende konsulter som kan fungera som länk mellan ekonomi- & it-
avdelningen med kompetens i båda världar”.  
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Om Transformant: 

Transformant är en komplett leverantör av tjänster och lösningar kopplat till IT- och 
affärssystem för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Vi har genom våra seniora konsulter och 
vårt partnernätverk omfattande erfarenhet och kompetens inom Unit4 ERP (Agresso) och 
automatiseringar. Vi drivs av ledorden Transforming Together vilket handlar om samarbetet 
mot utveckling. Den stora effekten i våra transformationsprojekt uppnås först när såväl 
processer, system och människor inom organisationen har beaktats. Vi har erfarenhet av flera 
olika typer av projekt och en viktig lärdom är att alla dessa tre faktorer måste hanteras.  
Bolaget har sitt säte i Stockholm och hade en omsättning på drygt 48 MSEK under 2020.  

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Tobias Petersen, VD och Grundare Transformant, mailadress tobias.petersen@transformant.se 
Magnus Sonander, Grundare Transformant, mailadress: magnus.sonander@transformant.se 

https://www.transformant.se 
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