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Magnus Gudéhn blir interims-vd för HiQ:s
dotterbolag i Skåne
Magnus Gudéhn, tidigare vd för HiQ:s dotterbolag i Stockholm tar temporärt över rollen som vd för HiQ Skåne fram till
dess att en ny vd är på plats.
– Magnus har varit en ledargestalt på HiQ sedan starten och jag har fullt förtroende för att han kommer fortsätta den
fina utvecklingen vi har i Skåne. Vi har inlett en rekryteringsprocess och jag är mycket glad att Magnus tar över rodret
fram till dess att den är klar, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef för HiQ.
Magnus Gudéhn flyttar ner till Malmö och tar över efter HiQ Skånes tidigare vd Anna Kleine som valt att sluta på HiQ, vilket
tidigare kommunicerats.
– Jag är grymt motiverad till att fortsätta leda den fantastiska utveckling vi har i Öresund. Med ett fantastiskt team, en
mängd modiga kunder och en spännande marknad att jobba med kommer vi fortsätta den fina utvecklingen i regionen,
säger Magnus Gudéhn.
HiQ har sedan mer än 15 år på ett framgångsrikt sätt byggt upp en verksamhet i Öresund med huvudlokalisering i Malmö.
Verksamheten har gått från att vara inriktad mot telekomindustrin i Lund till att spänna över hela HiQs tjänsteerbjudande
inom tech, IT, integration och digitala tjänster med stora internationella företag som kunder.
– Jag är oerhört stolt över hela vårt team i Skåne. Tillsammans har vi byggt Öresunds bästa team av ingenjörer,
utvecklare, strateger och kreatörer. Med ny ledning och tillsammans med våra framåtriktade kunder kommer vi fortsätta
att använda teknikutvecklingen till att bygga en enklare, bättre, mer hållbar och roligare värld, säger Lars Stugemo.

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

