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QuickBit ingår strategiskt avtal med Bambora  
 
QuickBit ingår ett strategiskt avtal med Bambora. Avtalet innebär att QuickBits lösning för kunder att 
köpa kryptovaluta integreras på Bamboras betalplattform PaymentIQ, som stödjer ett stort antal 
betalmetoder för kreditkort, digitala plånböcker och direktbetalningar. Integrationen på PaymentIQ 
innebär en stark tillväxtmöjlighet för Quickbit som nu får tillgång till Bamboras kunder inom online 
casino och i-gaming. 
 
Bambora, är ett svenskt fintech-bolag som grundades 2015, vars betalplattform PaymentIQ hjälper stora och 
välkända europeiska speloperatörer som Bethard och Casumo att hantera, analysera och optimera sina betalningar i 
realtid. 
 
Avtalet med Bambora innebär att QuickBits lösning för kunder att köpa kryptovaluta integreras på PaymentIQ. 
Därmed ger speloperatörerna möjlighet att erbjuda sina kunder ett enkelt, snabbt och säkert sätt köpa och använda 
kryptovaluta via QuickBit. För samtliga speloperatörer som använder PaymentIQ blir en integration mot QuickBit 
väldigt enkel, snabb och kostnadseffektiv. För QuickBit innebär detta en tydlig möjlighet till skalbar tillväxt och 
samtidigt en exponering mot ledande aktörer inom två starkt växande segment som online casino och i-gaming. 

- Jag är mycket nöjd att ha avtalet med Bambora på plats då det innebär en stark potential för QuickBit till 
ökade transaktionsflöden som är lönsamma. Att QuickBit nu blir integrerade på PaymentIQ innebär att vi 
stärker vår position inom de starkt växande marknadssegmenten online casino och i-gaming. Förutom att 
det är tydligt positivt för QuickBits tillväxt medför avtalet även att ännu fler kunder ges möjligheten att 
använda kryptovaluta för snabba och säkra betalningar, säger Serod Nasrat, vd QuickBit. 

 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Serod Nasrat, VD, QuickBit eu AB (publ) 
serod@quickbit.eu 
+46 73 157 63 33 
 
------------------------------------ 
 
QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala 
marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och 
erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag 
till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar. 
 
Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 9 april 2020 klockan 08.30. 


