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Jacob Philipson ny VD för QBNK Holding AB 

Styrelsen för QBNK Holding AB (”QBNK”) har utsett Jacob Philipson till ny VD. Han efterträder 

Jonas Bergh, som i november 2020 meddelade sin avsikt att lämna sin roll som VD under 

2021. Jacob Philipson tillträder som VD senast den 1 april 2021. 

Jacob Philipson är sedan januari 2020 partner vid Stronghold Invest och var dessförinnan VD 

för Datscha AB, i vilket Stronghold Invest var huvudägare, i åtta år. Datscha AB är en 

världsledande SaaS-leverantör av webbaserade tjänster för information och analys av 

kommersiella fastigheter. Datscha förvärvades i december 2019 av Real Capital Analytics. 

Jacob Philipson har tidigare haft ledande befattningar inom bl.a. Oracle, EHPT samt eBuilder. 

Jacob Philipson har en utbildning från Chalmers Tekniska Högskola samt Vrije Universitet 

Bryssel. 

”Det är med glädje som styrelsen idag kan presentera Jacob Philipson som ny VD för QBNK” 

säger Fredrik Grevelius, styrelseledamot tillika största ägare i QBNK. ”Jacob är en stark och 

erfaren ledare med stor vana att leda snabbt växande SaaS-bolag mot ökat kund- och 

innovationsfokus. Jacob har i sina tidigare positioner visat att han har förmåga att skapa 

aktieägarvärde och han har en relevant erfarenhet som få kan matcha. Sammantaget är jag 

övertygad om att Jacob är en ledare som kan fortsätta, och accelerera, genomförandet av 

QBNKs strategi för att skapa långsiktigt aktieägarvärde. Jag vill också ta tillfället i akt att 

tacka Jonas Bergh för hans arbete som VD. Grunden är lagd och nu har vi hittat en VD med 

bevisad SaaS-erfarenhet och rätt kompetens för att genomföra QBNKs tillväxtstrategi”, säger 

Fredrik Grevelius. 

”Jag är mycket glad över möjligheten att få leda QBNK och jag ser en stor potential i bolaget”, 

säger Jacob Philipson. ”QBNK har nått en spännande position med många stora 

nyckelkunder, etablerad produkt samt en stabil och växande SaaS-intäktsbas. Detta 

tillsammans med den ökade digitaliseringen, vilken bidrar till allt större efterfrågan på QBNKs 

produkt, innebär stor tillväxtpotential för QBNK. QBNK har helt rätt förutsättningar för att 

möta denna efterfrågan med ett högklassigt erbjudande och en kompetent organisation. Jag 

ser fram emot att, tillsammans med alla anställda, anta utmaningen att utveckla QBNK under 

de kommande åren”, säger Jacob Philipson. 

VD Jonas Bergh lämnar sin roll som VD i samband med att Jacob Philipson tillträder som VD. 

Styrelsen i QBNK Holding AB   

 

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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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 

 

http://www.qbankdam.com/

	För mer information kontakta:
	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 vis...

