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HiQ förenklar och förbättrar livet för människor genom 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 VINNER RAMAVTAL MED SYSTEMBOLAGET  
HiQ vinner ramavtal med Systembolaget, rörande projektledning och 
övriga IT-tjänster. Avtalet är tecknat på ett år med option på 
förlängning. Systembolaget erbjuder i dag en mängd digitala tjänster, 
till  exempel e-handel, och kommer att fortsätta den utvecklingen med 
HiQs hjälp. 

- Systembolaget erbjuder möjligheten till ansvarsfull konsumtion av alkohol. En 
komplex uppgift där kraven på innovation och information gentemot kunderna är 
höga. Vi ser fram emot att bidra med vår kunskap och erfarenhet från det digitala 
kundmötet till djup IT, säger Magnus Gudéhn på HiQ. 

Ramavtalet omfattar specialister inom områden som projektledning, testledning och 
krav.    

- HiQ har lång erfarenhet inom både detaljhandel och projektledning. Vi tror att HiQ 
kommer att kunna hjälpa oss att driva vårt utvecklingsarbete och bli ännu bättre för 
våra kunder, säger Martin Reje, enhetschef för Projektkontoret på Systembolaget. 

HiQ har i snart 20 år arbetat med stora företag och myndigheter. Förtroendet från 
Systembolaget är ytterligare ett bevis på HiQs position som en erfaren och kunnig 
samarbetspartner.  

- I vårt uppkopplade samhälle, där mobilitet och digitalisering breder ut sig, hjälper 
vi dagligen våra kunder att använda den nya tekniken för att förenkla och förbättra. 
Handeln är ett område som verkligen påverkas av den här utvecklingen och vi ser 
fram emot att hjälpa Systembolaget att göra vardagen enklare för både sina 
anställda och sina kunder, 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 
Magnus Gudéhn, VD HiQ Stockholm, tel. +46 704 200 082  
Laura Manninen, tf Informationschef, HiQ, tel. +46 734 481 317 

	  

	  

	  

	  


