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Första fasen i lanseringen av Quickbits 
konsumentprodukter 
Quickbit inleder första fasen i lanseringen av bolagets konsumentprodukter genom att släppa betaversionen 
av Quickbit App. Betaversionen släpps successivt till de användare som anmält intresse via quickbit.com. 
 
Quickbit har sedan drygt ett år tillbaka erbjudit blivande användare möjligheten att anmäla sitt intresse 
för att få tidig tillgång till bolagets konsumentprodukter. Dessa användare ges nu successivt, i den 
turordning anmälan har skett, möjligheten att utvärdera en betaversion av Quickbit App. 
 
Den feedback som kommer från användarna av betaversionen kommer i nästa steg att ligga till grund 
för utvärdering och eventuella justeringar i syfte att skapa ett mer konkurrenskraftigt erbjudande när 
Quickbit App lanseras till alla intresserade. 
 
I det sista steget görs Quickbit App tillgänglig för alla intresserade utan begränsningar. Den breda 
lanseringen kommer att ske successivt till olika marknader. Lansering av Quickbit Card kommer att 
ske i anslutning till att Quickbit App lanserats brett i Sverige. Quickbit Card har ett beroende till vissa 
centrala funktioner i Quickbit App. Detta innebär att Quickbit har valt att använda utvärderingen av 
betaversionen av Quickbit App för att säkerställa en optimal funktionalitet av dessa centrala system 
inför lansering av Quickbit Card. 
 

- Det är otroligt glädjande att efter hårt arbete äntligen inleda första fasen av lanseringen av 
våra konsumentprodukter. Vi har sedan drygt ett år tillbaka erbjudit blivande användare att 
anmäla sitt intresse för att få tillgång till våra produkter i första fasen. Intresset för det har var 
varit mycket stort och vi kommer nu att erbjuda de som anmält sig successiv tillgång till 
betaversionen av Quickbit App, vilket är det självklara och normala tillvägagångssättet vid 
lanseringar som denna. Den feedback vi får från den gruppen kommer att vara otroligt 
värdefull för att göra vårt erbjudande ännu mer konkurrenskraftigt när vi sedan fortsätter 
lanseringen till en bred publik på fler marknader, säger Serod Nasrat, vd Quickbit. 

 
Quickbit kommer framöver att använda bolagets webbplats (quickbit.com) samt sociala medier för 
marknadsföring och löpande information kring Quickbit App och Quickbit Card. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Serod Nasrat, vd, Quickbit eu AB (publ) 
serod@quickbit.com 
+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 
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