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STARKT FÖRSTA HALVÅR FÖR HiQ 

Omsättningen för perioden januari till och med juni ökar med 9,1 procent och uppgår till 
923,9 (846,9) Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) för det första halvåret ökar med 8,6 procent 
och uppgår till 113,5 (104,5) Mkr motsvarande en rörelsemarginal på 12,3 procent. 
Omsättningen för årets andra kvartal uppgår till 454,3 (442,8) Mkr. Rörelseresultatet 
under kvartalet (EBIT) är 48,0 (61,4) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 10,6 
procent. Likvida medel per sista juni är 163,9 Mkr. 

- Vi inleder året starkt med ett halvår där vi omsätter och tjänar mer än någonsin. Vi är också 
fler anställda än vad vi någonsin varit tidigare -- medarbetare som hjälper våra kunder med 
innovativa lösningar som förenklar och förbättrar. Det känns självklart bra, säger Lars 
Stugemo, VD och koncernchef på HiQ. 
 
HiQ har idag en stark och tydlig position på marknaden. Våra kunder får ett komplett 
partnerskap inom R&D, IT, digitalisering och kommunikation. Tillsammans skapar vi smarta 
lösningar som gör skillnad. Detta sker bland annat i skapandet av det kontantlösa samhället 
där HiQ hjälper bland annat betalföretaget Bambora. HiQ vinner också uppdraget att 
genomföra en förstudie i Dubai kring utvecklingen av mobila betalningar. Ett annat exempel 
är när vi tillsammans med Husqvarna skapar Battery Box, som med hjälp av teknik gör det 
enkelt att hyra verktyg när man verkligen behöver dem. 
 
- Vi och våra kunder har en drivkraft att ständigt utvecklas. Vi är idag fler än 1600 
medarbetare som med rätt kompetens och en inställning baserad på våra värderingar; 
Resultat, ansvar, enkelhet och glädje gör skillnad på riktigt. Med branschens bästa team, en 
imponerande kundlista och starka finanser kommer HiQ att vara en ledande aktör på 
marknaden även i framtiden, avslutar Lars Stugemo. 
 
HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten i dag, tisdagen den 
18 juli klockan 09.00, på HiQs kontor på Regeringsgatan 20 i Stockholm.  
Rapporten kan beställas på tel. 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se.  
 
För mer information, kontakta gärna:  
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. 08-588 90 000 
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tel. 070-7508060 
 
Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2017 kl. 07.30 CET. 


