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HiQ FÖRVÄRVAR PRESIS I SKÅNE – STÄRKER POSITIONEN
INOM WEBB & DIGITALT
HiQ förvärvar Presis, en digital utvecklingsbyrå i Lund. Företaget har närmare 25 specialister inom
system- och webbutveckling.
– Det här förvärvet stärker HiQs position i Öresund. Det är en utmärkt breddning av vår nuvarande
verksamhet i regionen. Genom förvärvet kan vi tillgodose våra kunders behov ännu mer effektivt. Hela
vägen från idé till förverkligande och inom hela kedjan av människa, teknik och affär, säger Lars
Stugemo, VD och koncernchef på HiQ.
Presis har mycket gemensamt med HiQ och har en stark kompetens inom prototyputveckling och
systemutveckling, samt en kultur som matchar HiQs.
– Jag är mycket glad att ta nästa steg i vår utveckling tillsammans. Presis kommer bidra både
kompetens- och kulturmässigt. De delar HiQs värderingar och är ett härligt gäng med mycket positiv
energi. Samtidigt som de har imponerat med effektiva processer och smarta tekniska lösningar, säger
Anna Kleine, VD HiQ Skåne
HiQ levererar kompetens, engagemang och innovationskraft. Förvärvet av Presis kommer
komplettera både med bred teknisk kompetens och en befintlig kundbas. Och därigenom bidra till
HiQs mål; att med mycket hjärta skapa lösningar som gör världen bättre. Och lite roligare att leva i.
– Både HiQ och Presis har en stark position i Öresund och genom förvärvet kommer vi addera ännu
mer kompetens till vår verksamhet i Skåne – något som direkt kommer våra kunder till del, avslutar
Anna Kleine, VD HiQ Skåne.
I samband med tillträdet den 16 mars kommer 128 114 st HiQ-aktier emitteras, vilket ger en
utspädning på 0,2 procent. Presis förväntas bidra positivt till HiQs resultat, samt vinsten per aktie,
direkt från start.

För mer information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. 08-588 90 000, e-post: lars.stugemo@hiq.se
Erik Ridman, Kommunikationschef, HiQ, tel. 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik och kommunikation. Vi är
en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har närmare 1600
specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För
mer information och inspiration, besök www.hiq.se

