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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknologi och kommunikation. Vi är en given 
partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1400 specialister och finns i fyra länder. 
Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm MidCap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se 

 

2015 ETT NYTT REKORDÅR FÖR HiQ 
Omsättningen 2015 uppgår till 1 508,0 (1 378,8) Mkr och rörelseresultatet (EBIT) 
uppgår till 182,9 (147,4) Mkr. Rörelsemarginalen för 2015 är 12,1 (10,7) procent. 
Omsättningen i det fjärde kvartalet uppgår till 409,0 (389,2) Mkr och 
rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 54,6 (48,4) Mkr. Rörelsemarginal i fjärde 
kvartalet är 13,3 (12,4) procent. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 
2,90 kr per aktie, totalt 156,4 Mkr. 

- 2015 är ännu ett framgångsrikt år för oss på HiQ och det gör oss glada och stolta. Vi 
har en rekordomsättning för helåret på 1 508 Mkr och vi ökar vinsten med 24 procent 
till 183 Mkr. Vi vinner nya kunder, ramavtal och mängder av spännande uppdrag, och 
de lösningar vi skapar tillsammans med våra kunder skapar ett värde för oss 
människor, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef.  

Digitaliseringen av samhället fortsätter i snabb takt. I en tid när innovation allt mer 
föds ur kombinationen av människors behov, användarbeteende och teknikens 
möjligheter behärskar HiQ alla delar – teknik, människa och affär. Sedan starten 1995 
har HiQs drivkraft varit att förenkla människors liv, och bolaget vinner många stora 
kunder och uppdrag under året – bland annat tecknas ramavtal med myndigheterna 
för samordnad upphandling i både Finland och Sverige; Hansel och Kammarkollegiet. 
HiQ blir också strategisk webb- och mobilpartner till Mölnlycke Health Care och 
fortsätter att utveckla innovativa koncept inom fordonsindustrin. 

- Det här är bara några exempel på allt spännande som händer. Tack vare vår bredd 
jobbar vi på alla nivåer hos våra kunder. Vi täcker in både det tekniktunga och det som 
berör koncept, design och marknad, alltid med ett förenklings- och affärsperspektiv. 
Vår position och vårt erbjudande är mer relevant än någonsin, fortsätter Stugemo.  

- Med 1 400 fantastiska medarbetare kommer vi att fortsätta leverera fina resultat 
tillsammans med våra kunder, samtidigt som vi bidrar till en bättre och roligare värld. 
Det behövs, avslutar Lars Stugemo.  

HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten i dag, onsdagen den 
27 januari 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 27 januari 2016. 
 

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 


