
 
 

 

Pressmeddelande 27 september 2019 

Bublar Group vinner globalt ramavtal för Scania  

Bublar Groups dotterbolag, Vobling, har vunnit ett globalt ramavtal för Scania 
gällande lösningar inom datorgenererade bilder och grafik (CGI), Virtual Reality (VR) 
och Augmented Reality (AR).  

 

Avtalet, där Vobling är en av två utvalda leverantörer, signalerar tydligt Scanias målsättning 

att ta användningen av nya digitala teknologier till nästa nivå. Avtalet löper på ett år med 

option på förlängning med upp till 4 år. Ramavtalet är inte villkorat av något ordervärde från 

start men ger en stark position för uppdrag under avtalsperioden. 

- Jag är mycket glad att Scania har valt att samarbeta med Bublar Group. Scania är 
branschledare och jag tror att vår kunskap och kompetens inom områdena 
visualisering, CGI produktion och applikationsutveckling inom Virtual Reality (VR) och 
Augmented Reality (AR) har möjlighet att stärka Scanias affär ytterligare, säger Maria 
Grimaldi, VD för Bublar Group.  
 

- Vår spetskompetens inom AR/VR som kompletteras med Goodbye Kansas unika 
kompetens inom visuella effekter, ger oss möjlighet att hjälpa Scania att nå full effekt 
av de möjligheter vår digitala och kreativa expertis kan erbjuda, säger Anders 
Ribbing, VD för Vobling.  

 

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar och är idag verksamt i fler än 
100 länder.  

Bublars dotterbolag Vobling utvecklar AR/VR-lösningar för företagsmarknaden inom 
områden som utbildning, transport och industriella applikationer för bolag som till exempel 
SAAB, Electrolux, SJ och Tobii.  

Goodbye Kansas Studios, dotterbolag till Goodbye Kansas Group (publ), är Skandinaviens 
största leverantör inom VFX (Visuella Effekter), 3D Animation och CGI och har studios i 
Sverige, England, USA och Tyskland.  

Läs mer på www.vobling.com, www.goodbyekansas.com, www.scania.com 

 

VIKTIG INFORMATION 

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 

nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 september 2019 kl. 

16.15 CET. 

 

 

http://www.vobling.com/
http://www.goodbyekansas.com/
http://www.scania.com/


För med information kontakta:  
 
Maria A Grimaldi, VD Bublar Group: maria.grimaldi@bublar.com. Telefon: 070-828 38 34 

Anders Ribbing, VD Vobling: anders.ribbing@bublar.com. Telefon: 070-936 88 68 

 

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. Spelutvecklingen drivs i dotterbolaget 
Virtual Brains AB och produkt- och tjänsteutveckling mot företagsmarknaden i dotterbolagen 
Vobling AB samt Sayduck Oy. Bublar Group är noterat på NGM Nordic MTF (NGM: BUBL 
MTF, ISIN: SE0010270793).  

Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50.  

Bublar Group AB (publ), Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm, Telefon: 08-559 251 20, 
www.bublar.com  

 

 

 

 

  


