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 För mer information kontakta: 
  
Anders Bergman, Ekonomichef Softronic AB, telefon 08-51 90 90 00 
   
Om Softronic 
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och 
drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är 
börsnoterat och har knappt 500 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Danmark och 
Estland. Hemsida: www.softronic.se 


