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TDC väljer Cybercom
Kommunikationsföretaget TDC och Cybercom har tecknat ramavtal
gällande telekom och IT-konsulttjänster. Avtalet gäller i tre år.
Cybercom är en av fyra utvalda ramavtalsleverantörer. Totalt uppskattas avtalet att vara värt cirka 40 MSEK.

- Vi är glada över att TDC väljer Cybercom. Vi ser fram emot att fortsätta och fördjupa vårt samarbete med
TDC som är väldigt starka på företagsmarknaden där vi både utvecklar och lanserar olika tjänster, säger
Patrik Boman, VD och koncernchef för Cybercom Group.

Cybercom har efterfrågad kompetens inom telekommunikationstjänster. Bolaget har mångårig erfarenhet
inom telekombranschen och unik expertis både inom telekom och IT. På kundlistan finns ledande
multinationella företag.

- För att sänka våra kostnader och få en mer sammanhållen avtalsstruktur på konsultområdet har vi precis
avslutat en upphandling där vi tecknat ramavtal med Cybercom samt tre andra konsultföretag. Vi har sedan
tidigare en relation med Cybercom och har mycket god erfarenhet av företaget och den kompetens de
bidragit med till TDC. Vi ser fram emot att fortsatta utveckla vårt samarbete de kommande tre åren, säger
Richard Qvist, inköpschef på TDC Sverige.

För ytterligare information, kontakta:
Patrik Boman, VD och koncernchef, Cybercom Group +46 73 983 89 79
Kristina Cato, Informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group +46 708 64 47 02
Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen
har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, portaler, mobila tjänster och inbyggda system. Tack vare
omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom
telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 2 000 anställda med
uppdrag världen över och 25 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på OMX
Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.com
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