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Jonas Bergh slutar som VD under 2021 

Jonas Bergh har meddelat styrelsen att han under 2021 avser att lämna sin roll som VD för 

QBNK Holding AB. Jonas Bergh kvarstår i sin roll som VD tills vidare. 

”Det har varit tre fantastiskt roliga år med QBNK. Vi har, bland annat, lyckats växa de 

månatliga abonnemangsintäkterna med 50% och kassan från 0 till 16 Mkr. Jag ser fram emot 

att tillsammans med organisationen ta några viktiga utvecklingsprojekt i mål innan jag lämnar 

över till en ny ledare. Min plan är att lämna över ett bolag redo för accelererad tillväxt” säger 

Jonas Bergh i en kommentar. 

Styrelsen kommer omedelbart att påbörja arbetet med att hitta en efterträdare.  

”Styrelsen tackar Jonas Bergh som kommer lämna över ett QBNK i väsentligt bättre skick än 

vad situationen var för tre år sedan. Grunden är lagd och nu ska vi hitta en VD med bevisad 

SaaS-erfarenhet som ska accelerera tillväxten och ta QBNK till nästa nivå” säger 

styrelseledamoten tillika största ägaren Fredrik Grevelius i en kommentar. 

 

Styrelsen i QBNK Holding AB   

 

Om QBNK 

QBNK Holding AB är ett framgångsrikt SaaS-bolag inom Digital Asset Management (DAM) och erbjuder 

produkten QBank som är en molnbaserad lösning för lagring, hantering och publicering av bilder, filmer 

och andra digitala tillgångar. QBNK har visat en stark SaaS-tillväxt senaste åren och bland kunderna 

återfinns större globala bolag. QBNK är marknadsledande i Norden och växer snabbt på den 

amerikanska marknaden. Huvudkontoret finns i Stockholm. 

Ytterligare information om företaget finns på www.qbankdam.com 

 

För mer information kontakta:  

Mats Persson, Styrelseordförande 

Tel: +46 70 511 46 36 

QBNK Holding AB (publ) 

E-mail: mats.persson@mp-konsult.se 
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