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HiQ förenklar och förbättrar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. 
Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 1 300 
anställda och har kontor i Norden och i Ryssland. HiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För 
mer information besök www.hiq.se 

 
 

HiQ TECKNAR RAMAVTAL MED KUSTBEVAKNINGEN  

HiQ har tecknat ramavtal med Kustbevakningen på fyra år med option på två 
års förlängning. Avtalet är heltäckande, vilket innebär att man bistår med allt 
ifrån projektledning till utveckling och test.   
 
Sjöbasis är ett system för informationssamordning där det samlas, 
bearbetas och utvecklas relevant sjöinformation i ett enda system 
och görs tillgänglig för de myndigheter som behöver den. På detta 
sätt undviks kostnadskrävande dubbelarbete. Sjöbasis samordnar 
effektivt informations- och underrättelsearbetet inom 
sjöövervakning.  

- HiQ har funnits i Karlskrona sedan 2004 och vi har under våra åtta år i regionen befäst vår 
kompetens och våra specialistområden. Det bidrar naturligtvis till en sådan här affär. Det 
finns många spännande kunder i området. För HiQ innebär det här helhetsåtagandet att vi 
drar nytta av vår kompetens inom verksamhetsstyrning. Vi ser fram emot att förenkla och 
effektivisera Kustbevakningens ledningsfunktion än mer, säger Klas Nyström, VD HiQ i 
Karlskrona 
 
Kustbevakningen ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Dygnet runt, året 
om, finns de på plats längs hela Sveriges kust, med syftet att rädda, hjälpa, övervaka och 
motverka brott.  
 
- HiQ har under en tid utvecklats stabilt i Karlskrona och det är glädjande att se att 
kundbasen breddas med nya kunder som Kustbevakningen. Vi är otroligt stolta över det fina 
förtroendet vi har fått av Kustbevakningen, säger Lars Stugemo, VD och Koncernchef på HiQ. 
 
 
För mer information, kontakta gärna:  
 
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. +46 8 588 90 000 
 
Peter L. Häggström, Informationschef HiQ, tel. +46 8 588 90 000, +46 704 200 103 
 
Klas Nyström, VD HiQ Karlskrona, tel. +46 455 617 627 


