
2017-06-09	

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 1600 specialister 
och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer 
information och inspiration, besök www.hiq.se 

 
 
 

HiQ GÖR FÖRSTUDIE I DUBAI 
 
HiQ har fått i uppdrag att genomföra en förstudie som undersöker förutsättningarna att bygga en 
lösning för överföringar av pengar med mobilen i Dubai. 
– Sverige är ett föregångsland, och vi som bygger smarta digitala tjänster blir såklart väldigt 
intressanta, säger Magnus Gudéhn, vd på HiQ Stockholm.  
 
Att smidigt och mobilt kunna överföra pengar digitalt är en av förutsättningarna för att gå mot ett mer 
kontantlöst samhälle. Det gäller i Sverige, såväl som i övriga världen. Den förstudie som HiQ nu 
genomför, tittar just på förutsättningarna för att sätta upp ett system i Dubai som ska kunna användas 
för överföringar mellan individer. 
 
– Sverige är ett av de länder i världen som har kommit längst i att gå mot ett kontantlöst samhälle. 
Det här gör också att i princip hela världen tittar på Sverige som ett föregångsland, så det är 
egentligen inte så konstigt att man kommer och frågar oss om hjälp, säger Magnus Gudéhn, vd på  
HiQ Stockholm. 
 
HiQ är drivande i utvecklingen av smarta digitala tjänster för det kontantlösa samhället – som går 
hand i hand med Sveriges utveckling mot att bli det första kontantfria landet i världen. Men det är bara 
ett av de områden HiQ jobbar inom.  
 
– Genom åren har vi byggt upp stor kunskap om hur vi kan förenkla och förbättra för människor med 
hjälp av teknik. Mobila betalsystem är ett tydligt sådant exempel. Digitalisering inom vården, smarta 
system som ökar säkerheten i bilar och uppkopplade prylar är några andra. Vårt teknikkunnande och 
erfarenhet från många olika områden gör att vi blir väldigt intressanta i dessa sammanhang, säger 
Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ. 
 
 
 
 
För mer information, kontakta gärna:  
 
Magnus Gudéhn, vd, HiQ Stockholm 
tfn: 070-420 00 82, e-post: magnus.gudehn@hiq.se 
 
Erik Ridman, kommunikationschef, HiQ 
tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se 
 


