
Riksbanken tecknar nytt avtal med Knowit
Avtalet avser vidareutveckling och förvaltning av verkamhetskritiskt system. Samarbetet sträcker sig över fyra år med option på förlängning på
ytterligare två år. Totalt värde på kontraktet uppskattas till ca 23 MSEK.

Knowit har sedan flera år tillsammans med Riksbanken utvecklat ett bättre och mer modernt systemstöd (DORIS) för Riksbankens
policyverksamhet och har nu vunnit förnyat förtroende att fortsätta detta arbete.  Systemet stöder hela arbetsprocessen från insamling av data
för vidare analys till publicering av färdiga diagram i Sveriges Riksbanks offentliga publikationer och hemsida. Ett av systemets viktigaste
användningsområden är att skapa underlag för att fastställa och prognosticera styrräntan, den så kallade REPO-räntan.

-        Vi är mycket stolta och glada över att Sveriges Riksbank kommit fram till att Knowit bäst motsvarar de krav som ställs vad gäller
förvaltning och vidareutveckling av DORIS. Att få jobba vidare med en av de mest centrala delarna i svensk ekonomi tillsammans med
Sveriges Riksbank är mycket stimulerande och ett bevis på att vi kan leverera med den höga kvalitet som verksamheten kräver, säger Henrik
Serlow, affärsansvarig på Knowit.

Läs gärna mer om Knowits digitala lösningar på knowit.se

För mer information, kontakta
Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller christina.johansson @knowit.se
Mats Ohlsson, affärsutvercklingsansvarig Knowit AB tel 0730-746738, mats.ohlsson@knowit.

Om företaget:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda
gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom
design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet,
förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1900
medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB
(publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella
instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl.09.00 den 16 maj 2017.


