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Qlosr Group AB (publ) har tilldelats beslut om 
nytt IT-avtal med Brixly AB till ett totalt värde om 
cirka 15 MSEK

Brixly AB (”Brixly”) har genomfört en upphandling avseende IT-drift, support och managering 
av klienter. Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group”) har tilldelats beslut om att teckna avtal med 
Brixly avseende prenumerationstjänster för samtliga upphandlade områden. Det totala värdet 
uppgår till cirka 15 MSEK och avtalstiden är fem (5) år från avtalsstart, med möjlighet till 
förlängning.

Vi är otroligt glada att Brixly har valt Qlosr Group som ny IT-partner och vi ser detta som ett tydligt 
kvitto på att våra paketerade prenumerationstjänster tillsammans med en tydlig förvärvsstrategi är 
uppskattat av marknaden. Affären visar också att Qlosr Groups strategi med korsförsäljning och 
samarbeten mellan förvärvade bolag skapar nya kundvärden som leder till fler affärer, säger Jonas 
Norberg Group CEO, Qlosr Group AB (publ)

Brixly AB är en av de största byggaktörerna i Västsverige. Förutom att driva ett framgångsrikt 
byggföretag arbetar de för att tydligt och konkret bidra till livskraftiga, attraktiva och trygga 
samhällen där människor, företag och verksamheter kan leva, utvecklas och frodas på ett hållbart 
sätt. Brixly har knappt 500 anställda och omsättningen för 2021 uppgick till 2,3 miljarder och med 
ett resultat på 45,7 miljoner före skatt. Bolagets säte är i Mölndal och de verkar i hela Västsverige.

Införandeprojektet kommer att genomföras under första halvåret 2023 och partnerskapet mellan 
Qlosr Group och Brixly ska leda till fortsatt utveckling av nya tjänster, digitalisering och kundvärde 
under hela avtalstiden. Förutom en hög teknisk kompetens inom de upphandlade tjänsterna har 
Brixly värderat följande områden som högt bidragande till att Qlosr Group valts till ny IT-partner. 
Likheterna i respektive bolags tillväxtresa och geografisk spridning samt den värdegrund som 
bolagen utgår ifrån. Laganda, ansvar och personlighet är några av de ledord som beskriver 
grunden för ett välfungerande partnerskap och som ger nöjda medarbetare och nöjda kunder.
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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. Qlosr Groups aktie (QLOSR B) är 
noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: 
certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.

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 2023-01-16 15:10 CET.
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