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Deloitte förvärvar Syncronic och
förstärker verksamheten inom supply
chain
Den digitala transformationen av företag och processer har accelererat under
pandemin och inte minst påverkat behovet av nya försörjningskedjor eller
bättre kontroll av befintliga. Deloitte i Danmark förvärvar därför
skandinaviska Syncronic som under de senaste 15 åren utvecklats till en
central rådgivare och implementeringspartner inom supply chain-lösningar i
Norden.

– Syncronic, med kontor och verksamhet både i Sverige och Danmark, stärker
ytterligare vårt nordiska erbjudande inom SAP och supply chain-rådgivning
samt implementation. Tillsammans kan vi stötta våra klienter i än mer
komplexa frågor, säger Erik Olin, partner på Deloitte i Sverige.
Syncronic har med sina drygt 30 konsulter specialiserat sig på att stödja sina
klienter inom supply chain, framför allt genom att digitalisera processer och
använda de senaste lösningarna inom SAP och Kinaxis. Resultatet är mer
agila verksamheter samt snabbare och säkrare sätt att flytta varor på.
Lars Kissow, grundare och CEO på Syncronic:
– Affären öppnar en värld av möjligheter för våra kunder. Det är början på ett
nytt spännande kapitel och jag ser fram emot möjligheterna att stödja än fler
företag med digitala supply chain-transformationer.
För övrig information kontakta Erik Olin, partner Deloitte Sverige
påeolin@deloitte.seoch Lars Kissow, grundare och CEO Syncronic: på
lki@syncronic.com.

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning,
riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och
privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem
företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor
i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och
högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för
att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om
hur Deloittes mer än 312 000 medarbetare arbetar för att göra verklig
skillnad, följ oss på Facebook, LinkedIn och Twitter.
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