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QBNK startar året med nya uppdrag 

QBNK har värvat ytterligare en ny kund i form av Riksbyggen och i dagarna släpps 
även Absolut Vodkas pressrum för användare i hela världen. Utöver detta 
kommer även ett globalt vitvarubolag att genomföra en uppgradering av QBank. 

QBNK senaste värvning av kunder är det rikstäckande Riksbyggen. De kommer att satsa stort på 

den nya versionen av QBank samt en publik mediabank. Lösningen kommer även vara integrerad 

med vår nya EPiServer Connector, vilket effektiviserar bolagets kommunikation på webben. 

I veckan lanserades Absolut Vodkas nya pressrum. Det är helt byggt på QBank som plattform och 

innehåller bolagets pressreleaser, pressbilder, videos och annan relevant information för press 

och media. Lösningen är global och finns att besöka på: press.absolut.com 

Det tredje uppdraget är för ett globalt vitvarubolag. De har sedan tidigare en QBank-baserad 

mediabank och de har nu valt att uppgradera den till den senaste versionen. Detta kommer att 

påverka en rad olika webblösningar hos kunden och uppdraget kommer att pågå under våren 

2015 tillsammans med flera partners. 

Ordervärde på dessa uppdrag tillsammans beräknas till drygt 2 miljoner kronor. 

Om Riksbyggen 

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer främst i 

nyproduktion. De är en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med bostadsrättsföreningar, 

kommersiella- och offentliga fastighetsägare som kunder. Mer information om bolaget finns på 

www.riksbyggen.se  

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 vuxit med 30-40% per år de tre senaste åren.  

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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