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QBNK i partneravtal med Mogul  

QBNK har ingått ett partneravtal med Mogul som skapar digitala lösningar för att 
göra livet enklare, på jobbet och privat. Mogul har kontor i Stockholm, Göteborg, 
Uppsala och Belgrad. Mogul ingår i Addnode Group vars B-aktie är noterad på 
Nasdaq OMX Nordic Small cap. 

Avtalet innebär att QBNK kommer samarbeta med Mogul i gemensamma kunduppdrag samt att 

Mogul kommer agera återförsäljare av plattformen QBank. QBNK får på det här sättet en ny 

säljkanal och möjlighet att arbeta med nya kunder.  

”Vi ser att det är viktigt att kunna erbjuda våra kunder bra produkter i våra lösningar. Med QBank 

får vi möjlighet att fylla ett tomrum där vi ser en stark efterfrågan på marknaden.” säger Joakim 

Dahlgren, VD på Mogul. 

Kort om Mogul 

Mogul har specialiserat sig på att hjälpa sina kunder ta vara på den affärskraft och 

verksamhetsnytta som kan skapas genom digital teknik och digitala kanaler. De arbetar med allt 

från utveckling av kommunikativa webblösningar och appar till intranät och systemintegrationer. 

Mogul skapar lösningar åt kunder som Bluestep, Kungliga Operan, SKF, Sodexo, Stena Line, 

Varbergs Kommun m.fl. 

Mer information om bolaget finns på www.mogul.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 vuxit med 30-40% per år de senaste fyra 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 

Joakim Dahlgren, VD 

Tel: 0709-79 03 05 
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e-post: carl.petruson@qbank.se  

Mogul AB 

e-post: joakim.dahlgren@mogul.com 
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