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QBank

China Euro Vehicle Technology (CEVT) väljer QBank som DAM-
plattform 

QBNK kommer under hösten leverera DAM-plattformen QBank till 
fordonsutvecklingsföretaget CEVT. 

CEVT samlar topp-forskare och tekniker från Sverige, Kina och övriga världen i Göteborg med fokus på 

att utveckla morgondagens bilar inom Geely-koncernen, där även Volvo Cars ingår. CEVT kommer 

använda QBank som plattform för att hantera företagets bilder, filmer och övrigt marknadsmaterial på 

ett centralt ställe. På sikt kommer innehållet i QBank byggas upp till att omfatta en större del av deras 

digitala material. QBank kommer integreras mot andra system och lösningar på CEVT och därmed 

erbjuda dem ett bättre stöd för Digital Asset Management.  

CEVT är ett helägt dotterbolag till Zheijang Geely Group, vilket innebär att QBank för första gången 

exponeras på den kinesiska marknaden.  

”Detta är en strategiskt viktig affär för oss. Bilindustrin står inför stora förändringar och QBank blir en 

central DAM-plattform för CEVT. Den ger oss en möjlighet att ta in QBank på den kinesiska marknaden. 

Vi har nu kanaler i USA, Australien, Afrika och även Kina”, säger Carl Petruson, VD på QBNK.  

Om CEVT 

CEVT är ett forsknings- och utvecklingscenter för framtida bilar inom Geely. Företaget grundades 2013 

och har huvudkontor i Göteborg, i hjärtat av Sveriges fordonsindustri. CEVT är ett dotterbolag till 

Zheijang Geely Holding Group. CEVT sysselsätter för nuvarande runt 1400 personer med ambition att bli 

fler. Företaget är lokaliserat i Lindholmen Science Park i Göteborg och i Hangzhou, China.  

Mer information om bolaget finns på www.cevt.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 mot en 

provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader. 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: SE0007278726 

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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