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QBNK i partneravtal med Nansen  

QBNK har ingått ett partneravtal med Nansen, en digital byrå med kontor i 
Stockholm, London, New York, Chicago och Washington D.C. Nansen blir därmed 
QBNK’s första partner i USA. 

 

Nansen skapar sina tjänster utefter ledorden funktionellt, innovativt, enkelt, visuellt, mänskligt och 

engagerande. De har tidigare skapat digitala lösningar för kunder såsom Allstate Insurance, Rain 

for Rent, Blue Buffalo, SRAM, Fastighetsbyrån, Electrolux och Coop. 

Partneravtalet innebär att QBNK och Nansen kommer samarbeta i uppdrag där QBank kan 

användas som teknisk plattform för lösningen. QBNK’s produkt QBank kommer genom detta att 

bli exponerad på nya marknader och introducerad för nya internationella kunder. 

Som första uppdrag har QBNK och Nansen lämnat offert till en organisation med syftet att 

marknadsföra USA mot utländska besökare och turister. Uppdraget är prestigefullt och kan bli en 

bra start på QBNK’s etablering på den amerikanska marknaden.  

Om Nansen 

Nansen är en digital byrå med dryga 90 anställda på kontoren i Stockholm, Chicago, London, New 

York och Washington DC. Deras mål är att skapa tjänster som är bättre, mer innovativa, 

funktionella, informativa, användbara och underhållande än något som tidigare gjorts. De som 

jobbar på Nansen är bland de bästa i branschen och tillsammans levererar de arbete av högsta 

kvalité genom deras motto “funktionell kreativitet”. 

Mer information om bolaget finns på www.nansen.com 

Kort om QBNK 

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster 

inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners. 

Bolaget har växt med 30-40% per år.  

Kortnamnet för aktien är: QBNK  
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023 

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se  

För mer information kontakta:  

Carl Petruson, VD 

Tel: 08-459 99 90 

QBNK Holding AB (publ) 

e-post: carl.petruson@qbank.se  
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