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SolidX etablerar sig i Norge – tecknar konsultavtal med Optimera om
1,9 MSEK
SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tecknat ett avtal med Optimera
vilket är Bolagets hittills första affär på den norska marknaden och utgör ett viktigt startskott för
SolidX:s etablering i Norge. Avtalet löper under ett år och kommer att generera en årsintäkt om ca
1,9 MSEK med en vinst om ca 550K SEK efter avdrag för personalkostnad.
Den goda efterfrågan på IT-tjänster fortsätter att gynna tillväxten i SolidX och nu även på den
strategiskt viktiga nya marknaden i Norge. SolidX har tecknat ett avtal med Optimera för en konsult
inom IT som ska utgå ifrån Norge. Avtalet löper under ett år och kommer att generera en vinst om
ca 550k SEK efter avdrag för personalkostnad. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både
semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader
om året.
VD Filip Alexandersson kommenterar:

”SolidX har ett strategiskt fokus på att växa utanför Sveriges gränser där vi ser att våra
grannländer är intressanta marknader som har goda möjligheter att generera fortsatt stark
tillväxt- och expansionstakt för Bolaget. Det är lönsamt för norska aktörer att köpa tjänster från
Sverige tack vare den svaga kronan och det gör att vi nu kan ta viktiga steg som banar vägen för
en långsiktig etablering på den norska marknaden. Affären med Optimera utgör startskottet för
SolidX:s etablering i Norge mot målet att bli en ledande aktör på marknaden.
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Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som
kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget
ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra
konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt,
låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den
bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande
arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål
och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet,
en attraktiv lönemodell och full transparens.

