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Star Republic ingår partneravtal med QBNK 

QBNK ingår partneravtal med Star Republic, ett konsultföretag specialiserat på att 
hjälpa företag bygga och optimera sin e-handel.  

Star Republic hjälper företag bygga, förvalta, supporta och vidareutveckla samt optimera e-
handelslösningar. De har tidigare byggt lösningar åt företag i Sverige, Finland, Sydafrika, Tjeckien, 
Kanada, England och USA och har idag kontor centralt belägna i Göteborg och Stockholm samt 
New York. 

De kommer att erbjuda QBank som teknisk plattform för företag i behov av Digital Asset 
Management inom sina e-handelslösningar. 

”QBank passar oss som handen i handsken då vi med vårt Service API jobbar mot att erbjuda 
cloud-baserade tjänster.” säger Stephan Burman, Senior Consultant PIM på Star Republic. 

”Vi bekräftar gång på gång att QBank är en uppskattad DAM-plattform för både kunder och 
partners. Det här samarbetet flyttar fram våra positioner inom e-handel och produktinformation 
på den svenska marknaden.” säger Carl Petruson, VD QBNK.  

QBNK’s partnermodell bygger på att våra partners blir återförsäljare av QBank mot en provision. 

Om Star Republic 

Star Republic förvaltar, supportar, vidareutvecklar samt optimera skräddarsydda e-

handelslösningar. Star Republic har över tio års erfarenhet av e-handel och har arbetat med mer 

än 100 e-handelslösningar åt bl.a. Carlsberg, Stora Enso, Kicks, KappAhl, Netonnet, Urb-it, Elite 

Hotels och Consortio Fashion Group. Fokus ligger på lösningar åt mellanstora och stora företag 

samt offentlig sektor. Mer information om bolaget finns på www.starrepublic.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 haft en lönsam tillväxt på 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 

QBNK Holding AB (publ) 

e-post: carl.petruson@qbank.se  
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