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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	  

 

 

HiQ FÅR BETYDANDE UPPDRAG AV FINLÄNDSKA TULLEN  
HiQ utses som partner till finländska Tullen, med uppdraget att säkerställa smidig 
transport av gods genom tullen via land, sjö och flyg. HiQ blir ansvarigt för 
underhåll och vidareutveckling av verksamhetskritiska system. 
 
Avtalet gäller tills vidare och värdet är omkring 4,2 miljoner euro under de första fyra 
åren. Uppgiften är att garantera tillförlitligheten i system som är kritiska för tullens 
verksamhet - i det här fallet system för att hantera och bearbeta flödet av gods. 
 
- Vi är otroligt stolta över Tullens förtroende och över att få möjligheten att bidra till 
Finlands import- och exportverksamhet. HiQs roll är att ta över kundens utmaningar 
och se till att kunden har en smidig daglig verksamhet. Vi ser fram emot att använda 
vår breda expertis för att gynna hela Tullens organisation, säger Jukka Rautio på HiQ 
i Finland. 
 
Affärs- och verksamhetskritiska systemmiljöer är en grundläggande del av HiQs 
kunnande. HiQ har till exempel hjälpt Veikkaus att säkerställa pålitligheten i sina 
spelsystem i närmare 20 år. HiQ är också strategisk partner till SAS och hjälper 
flygbolaget med utveckling, support, förvaltning och drift av kritiska crew 
management-system. Samarbetet mellan HiQ och finländska Tullen inleddes 2007.  
 
- I vårt uppkopplade samhälle hjälper vi ständigt våra kunder att använda teknik för 
att förenkla och förbättra sina verksamheter. HiQ är en innovativ och erfaren partner 
till varje organisation som vill ligga i framkant, och vi är stolta över att ha förtjänat 
finländska Tullens tillit, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef för HiQ. 
 
För mer information, kontakta gärna: 
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. +46 8 588 90 000 
Jukka Rautio, VD HiQ Finland, tel. +358 40 827 1142 
Laura Manninen, tf Informationschef, HiQ, tel. +46 734 481 317 
	  


