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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 OCH GTECH FÖRNYAR RAMAVTAL KRING 
INTERAKTIVA SPELSYSTEM 

HiQ förlänger sitt ramavtal med GTECH, en ledande kommersiell operatör 
och leverantör av teknik och innehåll till den reglerade spelmarknaden globalt. 
HiQ ska stödja utveckling, underhåll och andra tjänster rörande GTECHs 
interaktiva spelsystem i framförallt Finland. Ramavtalet tecknades 
ursprungligen 2005 och förnyas nu med ytterligare fem år.  

- Partnerskapet med HiQ ger oss ytterligare expertkompetens inom spelindustrin, 
vilket ger oss möjligheten att erbjuda de bästa möjliga tjänsterna till våra kunder, nu 
såväl som i framtiden, säger Lars Laitinen, landschef för GTECH Finland.  

Spelmarknaden har utvecklats hastigt de senaste åren, tack vare mobila enheter och 
utbyggnaden av snabbt internet. HiQ är en expert på området och har hjälpt företag i 
branschen att utveckla effektiva och funktionella spelsystem i närmare 20 år. 

- Tillsammans med spelindustrins pionjärer som GTECH och Veikkaus, har vi kunnat 
följa utvecklingen från insidan. Ramavtalet är ett bevis på partnerskap och 
förtroende och vi ser fram emot att fortsätta bidra med vår breda kompetens och 
erfarenhet för att gagna GTECH och deras kunder, säger Jukka Rautio, VD för HiQ 
Finland. 
 
GTECH S.p.A. är en ledande kommersiell operatör och leverantör av teknik till den 
globala reglerade spelmarknaden. Bolaget levererar högklassiga produkter och 
tjänster, med ett starkt åtagande gällande integritet, ansvar och värdeskapande 
gentemot aktieägarna. Bolaget är listat på Milanobörsen och majoritetsägare är De 
Agostini S.p.A. 2012 hade GTECH intäkter på 3,1 miljarder euro och 8 600 anställda i 
uppskattningsvis 60 länder. 
 
För mer information, kontakta gärna: 
Jukka Rautio, VD, HiQ Finland, Tel. +358 40 827 1142 
Peter L. Häggström, Informationschef HiQ, tel. +46 704 200 103 
 

 

	  


