
 
 
  
 

 
 

Knowit expanderar inom sjönäring 
 
Knowit stärker sin affär inom offshore, olja och gas, rederi samt marina och maritima 
näringar i Norge, genom förvärv av design- och kommunikationsbyrån Colours. 
Bolaget har 27 medarbetare i Bergen, Oslo och Stavanger.  
 
– Med mer än 100 kunder inom de stora, tunga kustnäringarna, speciellt i Bergen och 
Stavanger, tar vi nu ett viktigt steg in i en spännande framtidsbransch. Kombinationen mellan 
Colours, med sin branschkunskap, och Knowits digitale spetskompetanse kommer att bidra 
till ytterligare utveckling av kundernas affärsverksamheter, säger Henrik Lie-Nielsen, vd 
Knowit Norge. 
 
Tillträde sker 1 januari 2015. Colours beräknas redovisa en nettoomsättning på 40 MNOK för 
2014. Knowit förvärvar 55 procent av aktierna i Colours AS kontant. 
 
– Digitaliseringen går med full fart framöver i sjönäringen, och är en central drivkraft för 
affärsutvecklingen inom branschen. Med ett startkt erbjudande inom kreativitet och 
marknadskommunikation kombinerat med en solid teknisk muskel är Knowit en ideal 
matchning för Colours. Tillsammans kan vi erbjuda de bästa lösnigarna för våra kunder, 
säger Jacob Grieg Eide, partner och affärsutvecklare på Colours. 
 

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 
Henrik Lie-Nielsen, vd Knowit AS, +47 924 04 152 
 
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. 09.00 den 19 december 2014. 
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