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Bublar Group stärker positionen i Asien med CIMB Bank 
Philippines och nytt tillstånd  
 

Bublar Group AB (publ), (BUBL MTF), kan meddela att dotterbolaget Vobling Asia 

Inc. i Manila har fått i uppdrag av CIMB Bank Philippines att skapa AR-
applikationer för att bättre visualisera och förklara bankens tjänster. 

Moderbolaget CIMB Group är den femte största banken i Sydostasien med 
huvudkontor i Malaysia och ca 40 000 anställda i 18 länder. 
 

Vidare har Bublar Group fått ytterligare uppdrag från fastighetsbolagen 
ArthaLand Corp. och Ortigas & Company. Den sistnämnda är en av Filippinernas 

större fastighetsbolag och uppdragen avser visualisering av nya byggprojekt 
med VR- och AR-teknologi.  

 
”Ovanstående uppdrag avser initialt mindre ordervärden men är av strategisk 
vikt för Bublar Group då kundernas betydande verksamhet gör att vi har god 

möjlighet att expandera våra uppdrag. Genom kunduppdragen stärker vi vår 
position som leverantör inom den snabbväxande marknaden för XR-teknologi i 

Asien” säger Alexander Hamilton, VD Vobling Asia Inc. i Manila. 
 
Utökat tillstånd 

 
Uppdraget från CIMB Bank Philippines har möjliggjorts genom att Vobling Asia 

Inc. fått tillstånd av den filippinska ekonomiska zonmyndigheten (PEZA) att 
erbjuda sina tjänster till bolag inom Filippinerna. Tidigare var bolaget ett 
registrerat exportbolag och kunde därför endast exportera sina tjänster till 

utländska kunder. Genom det nya utökade tillståndet har Bublar Group-
koncernen möjlighet att expandera även på den stora filippinska marknaden. 

 

Om Bublar Group AB (publ) 

Bublar Group är det ledande nordiska noterade bolaget inom Augmented Reality 
(AR) och Virtual Reality (VR). Koncernen utvecklar spel och upplevelser för 

konsument och företagsmarknaden baserat på den senaste tekniken. Vobling 
Asia Inc. förvärvades i oktober 2018. 

 
Bublar Group är noterat på NGM Nordic MTF (NGM: BUBL MTF, 
ISIN: SE0010270793). Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-

503 000 50. 



Kontakt 

För mer information, kontakta Magnus Granqvist, VD Bublar Group AB (publ): 

magnus.granqvist@bublar.com eller Alexander Hamilton, VD Vobling Asia Inc.: 

alexander.hamilton@vobling.com 

 

Bublar Group AB (publ), Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm, Telefon: 08-559 

251 20, www.bublar.com 
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