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QBNK skriver avtal med globalt kosmetikföretag 

QBNK har värvat ett av världens största kosmetik- och skönhetsföretag som ny 
kund på plattformen QBank. Initialt kommer QBank användas för hantering och 
distribution av bolagets bilder, filmer och marknadsmaterial till kunder och 
samarbetspartners på den nordiska marknaden. 

 

I uppdraget kommer även en intern lösning för bolagets medarbetare att utvecklas med specifika 

önskemål och krav.  

“Vi märker att QBank’s flexibilitet vinner mark hos kunderna. Det är relativt enkelt att bygga helt 

kundanpassade lösningar utan att behöva ändra i grundutförandet av produkten, vilket sparar 

både tid och pengar åt kunden. Och det öppnar upp för våra partners att bygga lösningar på egen 

hand.” säger Carl Petruson, VD på QBNK Holding AB (publ). 

“När ett av världens största kosmetikföretag väljer att köpa QBank som plattform innebär det stora 

möjligheter för QBNK att bli en viktig aktör i den här branschen. Det öppnas en fantastisk 

möjlighet att växa med kunden och på sikt kan det bli en av våra största kunder. Det börjar bli fullt 

i orderboken men vi knyter till oss nya partners och arbetar stenhårt på att både gamla och nya 

kunder ska få en leverans i världsklass.” fortsätter Carl Petruson.  

I storleksordningen är det ett normalt avtal men på sikt kan det bli en mycket stor kund med 

globala behov. 

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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