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QuickBit lanserar app och betalkort – gör 
kryptovalutor användbart för alla 
QuickBit lanserar en app, QuickBit App, samt ett betalkort, QuickBit Card, som förenklar användandet 
av kryptovaluta i människors vardag. Lanseringarna av QuickBit App och QuickBit Card är en del i den 
strategiska inriktningen att, utöver nuvarande affär som riktas mot e-handlare, även utveckla lösningar 
riktade direkt mot konsumenter. Lansering av QuickBit App och QuickBit Card kommer att ske globalt 
med start i Europa under hösten 2020. 
 
QuickBit lanserar QuickBit App, en app som förenklar användandet av kryptovaluta i människors vardag. Genom att 
använda appen kan användare köpa, sälja och förvara kryptovalutor på ett enkelt och säkert sätt. Appen gör det 
även möjligt att överföra pengar över hela världen utan höga avgifter samt att genomföra växlingstransaktioner 
mellan traditionella valutor och kryptovalutor. QuickBit App kommer att finnas tillgänglig på iOS samt Android. 
 
Som kommunicerades i oktober 2019 kommer QuickBit att lansera ett betalkort, QuickBit Card, under hösten 
2020. I och med lanseringen av QuickBit Card ges användarna ett enkelt sätt att betala med kryptovalutor online 
och i fysiska butiker på samma sätt som med ett vanligt betalkort. Kortet kan läggas till i Apple Pay och Google Pay, 
vilket möjliggör enkla betalningar med smartphones. QuickBit Card är ett VISA-kort som är kopplat till användarens 
digitala plånbok som innehåller kryptovaluta. Kortet kan användas på fler än 100 miljoner köpställen globalt och 
stödjer kontaktlösa betalningar (NFC). Användaren kan dessutom koppla kortet till olika valutor, vilket ger fördelar 
vid exempelvis internationella resor. 
 
Med lanseringen av appen och betalkortet vill QuickBit sänka tröskeln till vardaglig användning av kryptovalutor och 
samtidigt utbilda användare i att kryptovaluta kan användas på samma sätt som traditionella valutor. Lansering av 
QuickBit App och QuickBit Card kommer att ske globalt med start i Europa under hösten 2020. 
 
Som kommunicerats tidigare avser QuickBit att komplettera sin nuvarande verksamhet med att även lansera 
lösningar riktade direkt mot konsumenter. Lanseringarna av QuickBit App och QuickBit Card är en del i denna 
strategiska inriktning att, utöver att erbjuda lösningar mot handlare, även utveckla produkter riktade direkt mot 
konsumenter. QuickBit App och QuickBit Card är dessutom viktiga delar i det ekosystem av lösningar som 
QuickBit vill skapa, där transaktionsflöden av kryptovalutor rör sig mellan QuickBit, användarna samt fysiska och 
onlinebaserade handlare. Lanseringen av appen och betalkortet skapar fler intäktsströmmar som är oberoende av 
transaktionsflöden från nuvarande verksamhet. 
 

- Jag är väldigt nöjd över att fortsätta att komplettera QuickBits nuvarande affär. Att behålla de lönsamma 
transaktionsflöden vi har idag och komplettera dem med nya framtida intäkter från konsumentinriktade 
lösningar skapar en stark grund för fortsatt lönsam tillväxt. Med lanseringen av appen och kortet tar vi ett 
stort steg närmare att introducera kryptovaluta i människors vardag. Vi har använt kända och välanvända 
koncept – en app och ett betalkort – för att göra denna introduktion trygg för människor samtidigt som vi 
har lagt stort fokus på att skapa en hög användarvänlighet för att göra upplevelsen av krypto-betalningar 
bättre än någonsin. Med dessa nya tjänster får användare en säker och smidig digital plånbok som sätter 
grunden för fler produkter som QuickBit kommer att utveckla i framtiden. Förutom alla nya användare 
som vi skapar har vi redan en omfattande befintlig kundbas som vi ska introducera till både QuickBit App 
och QuickBit Card, säger Serod Nasrat, VD, QuickBit. 

 
 
I samband med offentliggörandet av detta pressmeddelande lanseras även en ny webbplats med fördjupande 
material om QuickBit App och QuickBit Card. Läs mer på https://quickbit.com 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Serod Nasrat, VD, QuickBit eu AB (publ) 
serod@quickbit.eu 
+46 73 157 63 33 
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QuickBit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda 
kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder QuickBit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer 
framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 
medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Under det senaste 
räkenskapsåret omsatte vi drygt 2,3 miljarder kronor. QuickBit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs 
mer på https://investor.quickbit.eu 
 
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 7 maj 2020 klockan 08.00. 


