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Fagerhult Group väljer HiQ som
etableringspartner till OR Technologies
OR Technologies, en del av Fagerhult Group, väljer HiQ som strategisk partner för etableringen av sitt nya kompetensoch utvecklingscenter i Linköping. Centret kommer fortsätta utvecklingen av bolagets plattform för smart belysning,
Organic Response.
– Det känns superspännande att hjälpa Fagerhult Group och OR Technologies att etablera sig i Linköping och vi ser fram
emot att få hjälpa till att utveckla smarta lösningar för framtidens intelligenta kontor och fastigheter, säger Patrik Holm,
vd för HiQ i Linköping.
Kompetenscentret i Linköping är en viktig del i Fagerhult Groups långsiktiga ambition att erbjuda världsledande lösningar
för smarta och hållbara belysningslösningar. Fokus för kompetenscentret och samarbetet med HiQ är att vidareutveckla
OR Technologies plattform, Organic Response – ett integrerat system för styrning och övervakning av framtidens smarta
belysningslösningar. Systemet använder distribuerad intelligens för att klimatsmart styra belysningen baserat på närvaro.
HiQ kommer att stötta bolaget under etableringsfasen för att säkerställa en snabb och framgångsrik uppstart. Det innebär
både strategisk rådgivning samt att leverera kompetens inom bland annat projektledning, system- och mjukvaruutveckling,
IoT, och systemintegration.
– Snabb utvecklingstakt är viktigt för att ta tillvara på möjligheterna kring nya smarta lösningar för styrning av belysning.
Med HiQ som partner får vi en flygande start och kommer snabbt igång med vår verksamhet i Linköping. Med deras
tidigare meriter inom nyetablering och erfarenheter inom IoT är jag övertygad om att det kommer bli en succé, säger Dean
Campbell-Smith på OR Technologies
– Fagerhult Group är ledande inom smart belysning och med oss som partner är jag övertygad om att vi kommer
ytterligare befästa den positionen. Jag ser med glädje fram emot detta samarbete som också utökar vår erfarenhet inom
PropTech och smarta byggnader, säger Patrik Holm, vd för HiQ i Linköping.

Fagerhult Group är ett av Europas ledande belysningsbolag med 4 700 anställda i 28 länder. Bolaget består av 13 starka
varumärken som alla tillverkar högkvalitativa professionella belysningslösningar för olika användningsområden.
OR Technologies är ett av bolagen inom Fagerhult Group. Sedan 2011 har bolaget fokuserat på att skapa smarta system
för belysningsstyrning med fokus på användarvänlighet och enkel installation. Bolagets produkter och plattform, Organic
Response, levereras med belysningslösningar från gruppens olika varumärken.

För mer information, kontakta gärna:
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 070-420 00 01, e-post: erik.ridman@hiq.se

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given
partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har närmare 1500 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

