
Nytt rekordår, ökad aktieutdelning och hög nettorekrytering.
Knowit ökade resultatet med 33,2% till 281,8 MSEK 2017 (EBITA). Trenden med ökad omsättning fortsatte ännu ett kvartal och ökade för
helåret med 12,7% till 2 733,5 MSEK. Antalet anställda netto har ökat med nära 200 medarbetare till 2 065 anställda per den 31 december.
Aktieutdelningen ökar till 4,75 (3,75) SEK per aktie.

Ett fantastiskt år resultatmässigt kröntes av att Knowit också flyttas till Nasdaqs mid-cap lista från och med januari.

-           Den starka tillväxten för både resultat och omsättning är främst ett resultat av våra medarbetares förmåga att bidra till digitala
lösningar som skapar ett högt kundvärde. Förmågan att kombinera olika kompetenser inom design, kommunikation, teknik och strategi har
varit en framgångsfaktor under hela 2017, säger Per Wallentin, Koncernchef.

-           Marknaden har fortsatt präglats av en hög efterfrågan på våra tjänster, och alla våra tre affärsområden har utvecklats mycket positivt
med ökad omsättning och goda marginaler. Speciellt stolt är jag över att vi har tagit fler affärer som kräver ett fördjupat samarbete och där vi
kan stötta redan i inledningsfasen av innovationsprojekt, fortsätter Per Wallentin.

Under året har Knowit nettorekryterat ca 200 nya medarbetare och därmed passerat 2 000 anställda, samtidigt som personalomsättningen
minskat. Knowit har fortsatt stark attraktionskraft i målgruppen ”young professionals” och har ytterligare stärkt sitt arbetsgivarvarumärke.

-        Det är alla våra fantastiska medarbetare som bidragit till ännu ett framgångsrikt år och det känns oerhört bra att vi lyckats attrahera så
många nya kompetenta kollegor. Speciellt bra känns det att vi rekryterade betydligt fler kvinnor än tidigare, säger Per Wallentin.

-        Nästa fas av digitaliseringen tror vi allt mer kommer att handla om samspelet mellan den nya tekniken och människan. Här står vi väl
rustade att möta efterfrågan från våra kunder, avslutar Per Wallentin.

För detaljerad information om resultat för fjärde kvartalet hänvisas till bokslutskommunikén som bifogas detta pressmeddelande. 

För mer information, kontakta
Per Wallentin, Koncernchef, 073-074 68 60 eller per.wallentin@knowit.se 

Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70 eller anna.jennehov@knowit.se

Patrik Syrén, IRO, 073-074 66 30 eller patrik.syren@knowit.se

Christina Johansson, Kommunikationschef, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se

Om företaget:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda
gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom
design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet,
förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2000
medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är
noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se


