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Bolaget QBNK Holding AB (publ) noteras på AktieTorget 

QBNK Holding AB (publ) har erhållit godkännande för listning av 
bolagets aktie på AktieTorget. Första handelsdag för bolagets aktie är 
planerad til l  den 2 juni 2014. 

Om QBNK Holding AB (publ) 

QBNK Holding AB (publ) är moderbolag till det helägda rörelsedrivande dotterbolaget QBNK 

Company AB. 

QBNK Company AB grundades 2003 och erbjuder företag och myndigheter molnbaserade 

produkter och tjänster inom DAM (Digital Asset Management), ett segment som bedöms växa 30-

40 procent årligen, enligt Gartner Inc (f.d. Gartner Group). 

Koncernen är specialiserad på lösningar som effektiviserar arbetet med kommunikation genom 

centraliserad hantering och integration av digitala filer och information över internet. 

Bolaget har över 100 kunder med över 300 000 globala användare som primärt använder tjänsten 

för lagring och för ”easy access” av allt digitalt material som bilder och loggor. Bland kunderna 

återfinns många av bolagen på Stockholmsbörsens A-lista bl.a. Ericsson, Electrolux och Swedish 

Match.  

Bolaget säljer via återförsäljare som hanterar anpassningar och implementering hos kunderna. 

Verksamheten, som växer med 30-35% per år, omsatte under 2013, 10 mkr med ett resultat om 

2,7 mkr proforma. Under 2014 beräknas bolaget omsätta 15 mkr med ett resultat före skatt om 5 

mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om ca 0,16 kr. Omsättningen under 2015 beräknas uppgå 

till 23 mkr med ett resultat före skatt om 8 mkr.  

Tillväxten genereras från befintliga samt från tillkommande kunder. Intäkterna från den befintliga 

kundbasen ökar genom att: kunderna adderar fler tjänster ur QBank’s utbud, datamängden per 

kund ökar och kunderna adderar fler användare. 

Notering på AktieTorget 

Bolaget har erhållit godkännande för listning på AktieTorget. Inför listningen har bolaget uppnått 

AktieTorgets krav för ägarspridning genom att huvudägare New Equity Ventures International AB 

har delat ut 7,5 % av sitt ursprungliga innehav i QBNK Holding AB till sina drygt 600 aktieägare dvs 

runt 1,9 miljoner aktier. 

Kortnamnet för aktien är: QBNK 

ISIN-kod för Bolagets aktie är: SE0005934023 
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Fullständigt listningsmemorandum finns att tillgå på följande hemsidor: 

QBNK Holding AB (publ): www.qbank.se/memorandum 

AktieTorget: www.aktietorget.se  

Bolaget planerar framöver att medverka vid ett flertal investerarträffar som kommer att meddelas 

på hemsidan.   

 

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se  

 

För mer information kontakta:  

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ) 

Tel: 08-459 99 90 e-post: carl.petruson@qbank.se 

 

 


