
 
 
 
 

Quickbit eu AB | Norrlandsgatan 12, 111 43 Stockholm | https://home.quickbit.com | 
investor@quickbit.com 

Quickbit kommer att lansera en helhetstjänst för 
företagskunder – Quickbit Merchant 
Quickbit kommer att lansera en helhetstjänst för företagskunder - Quickbit Merchant. Tjänsten ger 
e-handlare möjlighet att ta betalt i kryptovaluta och därmed öka sin försäljning genom att nå fler 
kunder i takt med att kryptobetalningar blir allt vanligare. Genom lansering av Quickbit Merchant 
adderas ett tredje och viktigt steg i Quickbits affärsmodell. Lansering sker i perioden juli-
september 2021. 

Quickbit Merchant är en tjänst för alla e-handlare som vill kunna acceptera kryptovaluta som 
betalmetod. Tjänsten erbjuder även en funktion som möjliggör att e-handlare inte tar någon 
valutakursrisk i växlingen mellan kryptovaluta och traditionell valuta. Då betalningen sker direkt i 
kryptovaluta, och inte genom betalkort eller en växlingstransaktion, löser Quickbit Merchant även 
problemet för alla de konsumenter som redan använder kryptovaluta men upplever att det svårt att 
använda denna för betalningar online. Tjänsten ger e-handlaren en uppsättning av digitala plånböcker 
för kryptovalutor som Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash med flera och dessutom tillhandahålls alla e-
handlare ett bankkonto för traditionell valuta genom Quickbits samarbetspartner Intergiro. 
 
Fördelarna för e-handlare med Quickbit Merchant är flera. Lösningen ger e-handlare möjlighet att nå 
fler kunder i takt med att kryptobetalningar blir allt vanligare och därmed öka sin försäljning. Utöver 
detta får e-handlaren möjlighet till direkta utbetalningar, lägre avgifter än traditionella kortbetalningar 
och möter en minskad risk för återbetalningar. För de kunder som vill betala med kryptovaluta hos e-
handlare är tjänsten mycket enkel att använda. Allt konsumenten behöver göra är att skanna QR-
koden i utcheckningen. För de kunder som använder Quickbit App kan betalning även genomföras 
direkt i appen. Oavsett om QR-kod eller Quickbit App används så genomförs kryptobetalningen från 
kundens digitala plånbok till e-handlarens plånbok omedelbart. Quickbit Merchant är dessutom öppen 
för att acceptera betalningar i kryptovaluta från andra leverantörer av digitala plånböcker. 
 
Quickbit Merchant kommer att lanseras på alla marknader där Quickbit App och Quickbit Kort 
lanseras. Lansering av Quickbit Merchant sker under det tredje kvartalet (juli-september) kalenderåret 
2021. 
 

- Lanseringen av företagstjänsten Quickbit Merchant är ett stort och viktigt steg för Quickbit och 
vi har stora förhoppningar om att det kommer att bli vår största och mest lönsamma tjänst. 
Med Quickbit Merchant sluter vi ett steg i det ekosystem av lösningar som vår affärsmodell 
består av. Vi har nu ett komplett erbjudande genom tre delar som alla kommer att generera 
intäkter och lönsamhet till Quickbit. Quickbit Affiliate möjliggör för kunder att köpa kryptovaluta 
av Quickbit, genom Quickbit App och Card kommer användare att kunna genomföra 
betalningar direkt i kryptovaluta och Quickbit Merchant möjliggör för e-handlare att kunna ta 
betalt i kryptovaluta. Dessutom så kommer vi att marknadsföra Quickbit Merchant till det stora 
antal e-handlare som redan använder vår affiliatelösning, säger Serod Nasrat, vd Quickbit. 

 
Snabb integration och enkel administration för e-handlare 
Genom att erbjuda en plug-and-play-integration till de vanligaste e-handelsplattformarna, som 
exempelvis Shopify, BigCommerce, Magento och Woocommerce, kan e-handlare snabbt nå ett stort 
antal nya kunder. För större e-handlare som driver sin onlinebutik på ett egenbyggt e-handelssystem 
kommer en direktkoppling (API) att erbjudas för att integrera Quickbit Merchant, vilket även möjliggör 
för e-handlaren att acceptera kryptovaluta i sin utcheckning. E-handlaren sköter all administration 
kring Quickbit Merchant genom ett lättöverskådligt gränssnitt. Där kan e-handlaren välja vilken 
traditionell valuta som kryptovalutan ska växlas till samt även välja vilket bankkonto som utbetalningar 
ska göras till och med vilken frekvens. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Serod Nasrat, VD, Quickbit eu AB (publ) 
serod@quickbit.com 
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+46 73 157 63 33 
 

------------------------------------ 
 
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. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på 
https://quickbit.com 
 
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 3 december 2020 klockan 08.10. 
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