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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 

 

 
 
STARKT KASSAFLÖDE I FÖRSTA KVARTALET 
  
Omsättningen det första kvartalet uppgår till 340,4 (379,4) Mkr och 
rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 34,4 (62,9) Mkr. Rörelsemarginal i första 
kvartalet är 10,1 procent. Årsstämman fattade i april beslut om en utdelning 
om 2,40 kr per aktie, totalt cirka 127 Mkr. 
 
- Beskrivningen av marknaden är i stort densamma som när vi avslutade 2012, med 
längre beslutsprocesser och kortare framförhållning. Att marknaden är mer krävande 
betyder inte att den stannar upp, det betyder bara att vi får jobba smartare och bättre. 
Det ser vi som en värdig utmaning, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ. 

Fokus i HiQs projekt är att förenkla för människor. Under inledningen av 2013 tecknar 
HiQ ramavtal med Volvo Cars, inom området e-learning, och med Ascom Wireless 
Solutions, specialister på trådlös kommunikation inom sjukvården. Tillsammans med 
Doro arbetar HiQ med att förenkla teknikanvändandet för seniorer, och till inomhus-EM 
i friidrott skapar HiQ både EM-hemsidan och den officiella mobilapplikationen. HiQ 
arbetar inom fler än tio olika marknadssegment, från media och underhållning till 
fordonsindustri, telekom och finans, för att nämna några. I samtliga segment är IT och 
mobilitet i dag en affärskritisk del – en spännande utveckling, och möjlighet, jämfört 
med hur det var för bara några år sedan. 

- Vi ser fram emot att fortsätta vara en ledande aktör när det gäller mobilitet, 
digitalisering och Internet of Everything, där allting är uppkopplat. Det är områden vi 
kan utan och innan och som nästan alla verksamheter, oavsett bransch, tjänar på att 
utveckla och använda. Där kommer vi att, oavsett konjunkturläge, fortsätta bidra till 
våra kunders affär, avslutar Stugemo. 

HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten idag, tisdagen den 
23 april klockan 09.00, på HiQs kontor på Regeringsgatan 20, 9tr i Stockholm.  
Rapporten kan beställas på 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se 
 
Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna 
rapport lämnades för offentliggörande kl. 07.30 den 23 april 2013. 
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