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HiQ förenklar och förbättrar livet för människor genom lösningar inom kommunikation och 
mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ 
har fler än 1 300 anställda och har kontor i Norden och i Ryssland. HiQ är noterat på NASDAQ OMX 
Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.hiq.se 

 

 

ÖKAD VINST OCH FÖRBÄTTRAD MARGINAL  

Omsättningen i det första kvartalet ökar och uppgår till  348,6 (340,4) 
Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till  36,1 (34,4) Mkr. Rörelse-
marginalen i första kvartalet är 10,3 procent. Årsstämman fattade i mars 
beslut om en utdelning om 2,60 kr per aktie, totalt cirka 137 Mkr. 

- Vi ökar omsättning och vinst samt förbättrar marginalen jämfört med samma period 
förra året. Detta på en nordisk marknad som fortsätter att påverkas av osäkerheten i 
omvärlden. Mobilitet och digitalisering är i dag kritiska faktorer i alla branscher och 
skapar oändliga möjligheter framåt, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ. 

Fler verksamheter än någonsin är beroende av mobila och digitala lösningar och den 
nya tekniken ritar ständigt om kartan och skapar nya möjligheter och behov. HiQs 
fokus är alltid att förbättra och förenkla för människor - IT är det medel som används 
för att lyckas. Exempelvis när HiQ hjälper Volvo Cars med ”Roam Delivery”, en tjänst 
med vilken privatpersoner kan få varor levererade direkt till bagageutrymmet på sin 
uppkopplade bil. Ett tydligt exempel på det vi kallar Internet of Things, där föremål och 
produkter blir uppkopplade och skapar nya affärsmöjligheter. 

- Utvecklingen går ständigt i snabbare takt och vi är en drivande och innovativ spelare i 
framväxten av vårt informationsdrivna och uppkopplade samhälle. Med starka 
finanser och branschens bästa medarbetare skapar HiQ lösningarna som förbättrar 
människors liv, avslutar Lars Stugemo.  

HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten i dag, onsdagen den 
23 april klockan 09.00, på HiQs kontor på Regeringsgatan 20, 9tr i Stockholm.  
Rapporten kan beställas på 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se 
 
Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för 
offentliggörande kl. 07.30 den 23 april 2014. 
 
För mer information, kontakta gärna: 
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. +46 8 588 90 000 
Laura Manninen, tf Informationschef HiQ, tel. +46 734 481 317 
	  

	  


