
 
 
  
 

 
 

Knowit startar dotterbolag i Tyskland  
 
Knowit startar ett dotterbolag i Bremen i Tyskland med specialistkompetens inom 
försvar och tillverkande industri. Jürgen Schmidt blir vd för bolaget som blir operativt 
från den 1 juli 2014. Knowit har sedan flera år samarbetat med Atlas Elektronik och 
Rheinmetall Defence. Dessa samarbeten utgör grunden för etableringen. 
 
Knowit Dataunit GmbH kommer att erbjuda specialistkompetens på test- och 
systemutveckling inom kommunikations- och ledningssystem för försvarsindustrin och för 
tillverkande industri. Bolaget har i uppstartsfasen en handfull medarbetare, men planen är att 
organiskt växa och att på sikt även etablera närvaro på andra orter i Tyskland. 
 
– Med vår expertkompetens inom militär kommunikation och militära ledningssystem, 
tillsammans med en lokal etablering blir vi en mycket intressant affärspartner till flera tyska 
försvars-och industrikoncerner i Bremenområdet, säger Mats Thorstenson, vd för Knowit 
Dataunit AB som står bakom etableringen. 
 
 

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att 
skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter 
verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. 
Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. 
Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige 
och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är 
noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna 
knowitgroup.com.  
 
För mer information, kontakta 
Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30 
eller 
Mats Thorstenson, vd Knowit Dataunit AB, 070 378 49 08 
 
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 30 juni 2014. 
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