Fortsatt ökning av resultat och omsättning för Knowit
Knowit ökade EBITA-resultatet med 5 procent till 86,3 MSEK för perioden januari-mars 2018. Omsättningen ökade med 8 procent
till 761 MSEK. Alla tre affärsområden utvecklas positivt och efterfrågan är fortsatt hög i alla nordiska marknader.
- Att vi fortsätter gå bra i alla affärsområden är för mig ett gott betyg och visar på vår affärsmässiga styrka. Vi fortsätter också attrahera en ny
generation medarbetare samtidigt som vi behåller de som är mer seniora och erfarna. Mixen av ung ambition och mogen erfarenhet är en av
nycklarna till fortsatt framgång, säger Per Wallentin, vd och koncernchef.
Med målsättning att skapa en än mer inkluderande företagskultur på Knowit bedrivs sedan 2016 ett koncerngemensamt genusprojekt. Som en
del av projektet har GROW lanserats – ett utvecklingsprogram som riktar sig till kvinnliga konsulter på Knowit.
- Genom att stärka kvinnorna skapas en kultur som inkluderar alla medarbetare, något vi alla vinner på, säger Per Wallentin.
Digitaliseringen har gått in i en ny fas. Automatisering och innovationsstöd baserade på digitaliseringens möjligheter blir allt viktigare för
kundernas konkurrenskraft.
- Det finns flera exempel där tekniken är med och stöttar en cirkulär ekonomi, högre effektivitet och en säkrare hantering av de beslut som
påverkar oss. Vår vision om ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation känns mer aktuell än någonsin, avslutar
Per Wallentin.
För detaljerad information om utvecklingen för Knowit under det första kvartalet 2018 hänvisas till delårsrapporten som bifogas detta
pressmeddelande.
Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom Per Wallentins, vd och koncernchef, försorg, för offentliggörande den 26 april kl. 13.00 CET.
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
Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att arbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar 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

