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Jacob Philipson tillträder som VD 

Som tidigare kommunicerats har styrelsen utsett Jacob Philipson till VD i QBNK Holding AB (”QBNK”). 

Jacob Philipson tillträder per idag sin befattning och tar med sig en gedigen erfarenhet av ledarskap från 

IT-branschen. 

”Jag ser fram emot att komma igång. QBNK har en lovande position med stabila och växande 

abonnemangsintäkter från en imponerande kundbas på en marknad som förutspås ha en hög tillväxt de 

kommande åren. Fokus och produktutveckling kommer att vara viktiga komponenter i strategin”, säger 

Jacob Philipson. 

Jacob Philipson har skaffat sig ett betydande ägarintresse i QBNK genom förvärv av 176 626 aktier 

samt 517 877 teckningsoptioner, vilket totalt motsvarar ca 8% av bolagets kapital och röster vid fullt 

utnyttjande av teckningsoptionerna och efter full utspädning. 

I samband med att Jacob Philipson tillträder så lämnar tidigare VD Jonas Bergh sitt operativa uppdrag i 

QBNK Holding AB. Styrelsen tackar Jonas Bergh för hans insatser vilka lagt grunden för att bolaget skall 

kunna ta nästa steg i utvecklingen. 

 

Kort 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:  

Jacob Philipson, VD 

Tel: +46 70 389 51 55 

QBNK Holding AB (publ) 

E-mail: jacob.philipson@qbank.se 
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