
 
 
  
 

 
 

Preem tecknar ramavtal med Knowit  
 
Sveriges största drivmedelbolag Preem har tecknat ett ramavtal med Knowit 
om konsulttjänster inom Ledning, Test & Krav, Systemutveckling och 
Enterprise Architecture till Preem. Avtalet löper på tre år, därefter med option 
på tillsvidareleveranser. Preems årliga inköpsvolym från avtalet ligger på drygt 
100 MSEK och förväntas öka.  
 
Knowit är en av fåtal leverantörer som fått avtalet. Preem kommer att köpa in en mix 
av resurskonsulter och projekt. 
 
– Vi är väldigt glada över att Preem valt oss som strategisk tjänsteleverantör. Med 
avtalet fördjupar vi nu samarbetet och fortsätter att stötta Preems organisation med 
vår expertis och bredd i tjänsteutbudet med god leveransförmåga, säger Danial 
Abdali, kundansvarig på Knowit. 
 
PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för cirka 80 procent av den 
svenska raffinaderikapaciteten och cirka 30 procent av den nordiska. Preem bedriver en omfattande 
förädling av råolja och försäljning av petroleumprodukter till oljebolag verksamma i Sverige och på den 
internationella marknaden, främst i nordvästra Europa. Försäljningen av bensin, diesel, eldningsoljor 
och smörjoljor på den svenska marknaden till privatkunder, små och stora företag sker via egna 
marknadsföringskanaler, helägda dotterbolag, Preem Partners och bensinstationer. Preem omsatte 
115 miljarder SEK under 2012 och koncernen sysselsätter drygt 3000 personer inkluderat partners 
och återförsäljare. Av dessa är drygt 1200 egna anställda varav 800 arbetar vid raffinaderierna i 
Göteborg och Lysekil. 
 

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 
Danial Abdali, Knowit Netresult AB, 0730 74 14 11 
 
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.10.00 den 7 juli 2014. 
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