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Helena Forsmark – ny VD för
HiQs dotterbolag HiQ Stockholm
Helena Forsmark blir ny VD för HiQ Stockholm. Helena kommer addera lång erfarenhet från HiQ och
konsultbranschen samt engagemang och driv till att fortsätta utvecklingen av HiQ Stockholm.
– Helena Forsmark har en lång bakgrund som ledare och förebild på HiQ. Helena arbetar idag som
affärsområdeschef för affärsområdet Product Innovation i Stockholm och kommer med sin bakgrund inom
teknikutveckling och R&D samt stora engagemang blir en mycket bra ledare för vårt bolag i Stockholm, säger Lars
Stugemo, VD och koncernchef på HiQ.
Helena Forsmark har utsetts till VD för HiQs största dotterbolag HiQ Stockholm från och med 5 april 2019. Helena har
lång och stabil bakgrund i HiQ. Hon har sedan 2000 bland annat jobbat som konsult, konsultledare, säljare, Key Account
Manager och nu senast affärsområdeschef. Helena har gedigen kompetens inom R&D och tech – och har arbetat med
en mängd kunder inom allt ifrån industri till underhållning och spel. Utöver sin roll på HiQ är Helena en förebild i techSverige, bland annat som styrelseledamot i det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige.
– Med engagemang och tillförsikt ser jag fram emot att ta över som VD för HiQ Stockholm. Jag brinner verkligen för att
förenkla och förbättra för människor med hjälp av teknik, och tar med mig stor passion och mycket energi till min nya
roll. Tillsammans med alla grymma kollegor kommer jag fortsätta den fina utveckling vi har på HiQ. Vi är och kommer
fortsätta vara ett av de ledande konsultbolagen inom teknikutveckling, säger Helena Forsmark.
Helena Forsmark ersätter Magnus Gudéhn, som kommer lämna Stockholmsbolaget och istället ansvara för en ny
satsning som innefattar koncernens partneraffärer, strategisk rådgivning och affärsutveckling. Magnus kommer även
fortsatt rapportera till koncernchefen och ingå i HiQs koncernledning.
– Jag är mycket nöjd med Magnus arbete och vill tacka honom för allt han gjort för oss vid rodret för vårt bolag i
Stockholm. Magnus nya roll kommer ge oss ny kraft att som koncern utvecklas vidare. Båda dessa lösningar är något
jag är mycket nöjd med, säger Lars Stugemo.

För mer information, kontakta gärna:
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner
till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1 600 specialister och finns i fem länder. Bolaget
grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

