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Stadsmissionens Skolstiftelse avropar 
prenumerationstjänster till ett värde av ca 8 Msek

Stadsmissionens Skolstiftelse (”Stadsmissionens Skolstiftelse”) avropar 
prenumerationstjänster via ett tre års avtal med Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”
Bolaget”) till ett värde av ca 8 Msek.

Stadsmissionens Skolstiftelse utökar sitt nuvarande avtal med Qlosr Group och adderar 
paketerade tjänster för elevklienter enligt Qlosr Groups prenumerationsmodell. Inom ramen för 
uppdraget kommer Qlosr Group också att återta befintlig hårdvara och hantera på ett miljöriktigt 
sätt enligt Bolagets hållbarhetsplan. Utökningen gör att Stadsmissionens Skolstiftelse stärker sin 
position som en av Qlosr Groups största kunder.

Stadsmissionens Skolstiftelse, som driver gymnasieskolor, gymnasiesärskola, folkhögskola och 
yrkeshögskola med drygt 3 000 elever, deltagare och studenter i Mälardalen, fortsätter därmed att 
utöka sitt engagemang med Qlosr Group.
 
Detta är den fjärde utrullning av paketerade prenumerationstjänster för arbetsplats som vi gör 
tillsammans med Stadsmissionens Skolstiftelse och uppdraget visar återigen att Bolagets strategi 
med nära partnerskap och paketerade tjänsteerbjudanden skapar kundvärden som leder till fler 
återkommande affärer, säger Jonas Norberg VD, Qlosr Group AB (publ)

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: .info@amudova.se

Kontakter

Jonas Norberg, VD, Qlosr Group AB (publ.)
+46(0)70-9794644
jonas.norberg@qlosr.se
www.qlosr.se

Om oss

Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar vilket omfattar försäljning och leverans 
av paketerade prenumerationstjänster. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska 
marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets 
tre primära målgrupper utgörs av små- och medelstora företag, offentlig sektor samt den privata 
skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner.
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Denna information är sådan information som Qlosr Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-02-11 14:40 CET.
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