
 

 

QBNK HOLDING AB (publ) • STADSGÅRDEN 10 • 116 45 STOCKHOLM • 08 -459 99 00 • QBANKDAM.COM 

  

 

QBNK Holding AB (publ) får ny Verkställande Direktör 

QBNK Holding AB:s strategiska plan innehåller tydliga mål att bibehålla en god tillväxt och förbättra 

lönsamheten. Som en del i detta arbete tillträder Jonas Bergh som ny verkställande direktör från idag, 8 

november 2017. Carl Petruson, som medgrundat och lett bolaget på ett förtjänstfullt sätt, kvarstår som 

ägare och ledamot i styrelsen. Styrelsen bedömer att Jonas Bergh, med sin omfattande erfarenhet av att 

leda IT-bolag, i väsentlig grad kommer att bidra till en positivutveckling för bolaget. 

”Jonas Bergh är styrelseledamot i QBNK Holding och har cirka 25 års arbetslivserfarenhet inom IT, 

verksamhetsutveckling och digitalisering. Jonas har bl.a. grundat framgångsrika bolag inom IT, varit 

försäljningschef på SAP Svenska AB samt VD för börsnoterade Avega Group AB. Han är utbildad 

Civilekonom och har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.” 

I samråd med AktieTorget har beslutats att handeln i aktien återupptas kl. 13.00 idag. 

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. Verksamheten har haft en årlig 

tillväxt på 25 - 40% de senaste fem åren. 

Kortnamnet för aktien är: QBNK 

ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726 

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com 

För mer information kontakta:  

Jonas Bergh, VD 

Tel: 070-679 34 00 

QBNK Holding AB (publ) 

e-post: jonas.bergh@qbank.se  

Mats Persson, Styrelseordförande 

Tel: 070-511 46 36 

QBNK Holding AB (publ) 
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