
 
 
  
 

 
 

TDC Sverige tecknar ramavtal med Knowit  
 
En av Sveriges största leverantörer av kommunikationslösningar, TDC Sverige, 
har tecknat ett ramavtal med Knowit om konsulttjänster inom 
applikationsförvaltning, systemutveckling, test, projektledning och nätverk. 
Avtalet löper på tre år och träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015, med option på 
förlängning. 
 
Knowit är en ett fåtal leverantörer som fått avtalet.  
 
– Avtalet med TDC visar på vår förmåga att leverera tjänster med hög kvallitet inom 
ett stort antal kompetensområden. Det befäster vår position som ett ledande företag 
inom konsultbranschen. Vi ser fram mot att etablera ett djupt och nära samarbete 
med TDC, säger Nadja Hägg, kundansvarig på Knowit Stockholm AB. 
 
– Knowit är en ledande och välrenommerad leverantör av konsulttjänster inom de 
områden som TDC har behov av och vi ser framemot ett gott samarbete framöver, 
säger Richard Qvist, inköpschef TDC Sverige.   
 
 

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 
Nadja Hägg, Knowit Stockholm AB, 070 777 90 07 
 
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 4 december 2014. 
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