
Knowit får nytt stort ramavtal med norska Skattemyndigheten
Knowit har fått förnyat förtroende med norska Skatteetaten och har signerat ett nytt ramavtal på tre år. 

Norska skattemyndigheten (Skatteetaten) är inne i en omfattande digitaliseringsresa och har lagt nya strategier som ska uppnås under de
kommande åren. Avtalet träder i kraft den 15 september och omfattar alla bolag inom Knowit koncernen. 

-       Skatteetaten är en av de mest moderna offentliga aktörerna, vilket innebär spännande uppdrag och utmaningar för våra konsulter. Vi ser
fram emot att bistå med att uppfylla myndighetens nya strategier och mål, säger Björn Deverill-Mathisen, VD inom Knowit Solutions i Norge. 

Anbudet var uppdelat på flera delområden och Knowit blev en av huvudleverantörerna på flertalet av dessa områden, samt underleverantör
på ytterligare ett par. 

-       Skatteetaten är en av våra viktigaste kunder och med det nya avtalet på plats stärker vi samarbetet ytterligare. Det känns extra bra att vi
fått högsta poäng på flera av de delområden som utvärderats.  Vi är stolta över att ha fått ett förnyat förtroende och ser fram emot den vidare
moderniseringsresan med myndigheten säger Björn Deverill-Mathisen. 

Läs mer om Knowits digitala lösningar på knowit.se och knowit.no 

För mer information, kontakta
Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se
Björn Deverill-Mathisen, VD Knowit Dataess inom affärsområdet Solutions, +47 993 63 100 eller bjorn.deverill-mathisen@knowit.no

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 2000
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/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl.14.00.den 19 september 2017.


