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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik och kommunikation. Vi är en given 
partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har fler än 1500 specialister och finns i fyra 
länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information, besök www.hiq.se 

 
 

FORTSATT GOD TILLVÄXT MED STARK LÖNSAMHET  
Omsättningen för perioden januari - september uppgår till 1 199,0 (1 098,9) Mkr. 
Rörelseresultatet (EBIT) för de nio första månaderna är 151,4 (128,3) Mkr med en 
rörelsemarginal på 12,6 procent. Likvida medel är 159,4 Mkr. Under årets tredje 
kvartal uppgår omsättningen till 352,1 (316,6) Mkr. Rörelseresultatet under 
kvartalet (EBIT) är 46,9 (38,7) Mkr, en rörelsemarginal på 13,3 procent. 

- Vi fortsätter året som vi inledde det – med att växa, slå rekord och skapa vinnande resultat. 
Det känns fantastiskt och har en enkel förklaring: alla medarbetare jobbar engagerat varje 
dag för att skapa värde för våra kunder och våra kunders kunder. Omsättningen växer med 
11 procent till 352,1 Mkr, vår högsta någonsin i ett tredje kvartal, säger VD Lars Stugemo. 
 
När digitalisering letar sig in i alla branscher ökar behovet av kompetens och erfarenhet 
inom hela kedjan från koncept till färdig lösning. Den bredden har HiQ. Ett kvitto på detta 
kommer med nomineringarna till Svenska Designpriset och Svenska Publishingpriset - för 
digitala tjänsten CarPay som flyttar Volvokortet in i mobilen, samt de nya kommunikations-
plattformarna för Enköpings och Kungälvs kommuner.  

- Den gemensamma nämnaren är att skapa värde för användarna och kunderna. Att använda 
tekniken för att göra människors vardag enklare, roligare och tryggare. Precis det vi på HiQ 
brinner för. Vi kan den avancerade tekniken och förstår både användarna och affären. I dag 
behövs alla delarna vilket gör vår bredd och vårt erbjudande mer relevant än någonsin. 
	  
Under kvartalet stärker HiQ upp helhetserbjudandet ytterligare genom förvärvet av Great 
Apes i Finland, en design- och digitalbyrå med 15 medarbetare. 
 
- Tillsammans kan vi ta oss an ännu större uppdrag där vi använder teknik för att göra 
skillnad. Great Apes delar HiQs värderingar och vi är glada att välkomna dem till teamet. 
 
HiQ rekryterar också framgångsrikt på alla orter och är nu rekordmånga medarbetare.  
	  
- Jag ser det som ett kvitto på att vi HiQare trivs på jobbet, och det gör mig glad och stolt att 
så många drivna, kunniga och sköna människor vill jobba här. Vi har aldrig varit mer 
relevanta och tillsammans med framsynta och modiga kunder ser vi fram emot att fortsätta 
bidra till en bättre och roligare värld, avslutar Lars Stugemo. 
 
HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten i dag, onsdagen den 
19 oktober klockan 09.00, på HiQs kontor på Regeringsgatan 20 i Stockholm.  
Rapporten kan beställas på tel. 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se.  
 
För mer information, kontakta gärna:  
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. 08-588 90 000 
Jenny Normark Sperens, Marknads- och Informationschef, HiQ, tel. 0734-431 007 
 
Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2016 kl. 07.30 CET. 


