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Qbrick presenterar ikväll på Emergers bolagsdag 
2022 kl. 18:15

Qbrick AB (publ) kommer medverka på scen ikväll på analysfirman Emergers bolagsdag 2022. 
Qbricks vd Fredrik Fagerlund kommer att hålla i presentationen som är planerad till 18.15 och 
pågå i cirka 30 minuter. På grund av regeringens och Folkhälsomyndighetens restriktioner 
kommer eventet endast gå att delta i online.

Emergers bolagsdag är inriktad på investerare, analytiker och finansmedia med 
bolagspresentationer från åtta tillväxtbolag, i samarbete med Financial Hearings. Moderator är 
Johan Widmark från Emergers.

För att ta del av presentationen live på webben så kan du anmäla dig via epost på 
 eller genom gå till följande sida vid tidpunkten för presentationen: event@emergers.se https://tv.

streamfabriken.com/emergers-cmd-2022

Qbricks presentation kommer att tjäna som en introduktion till Qbrick samt gå igenom 
investmentcaset.

   Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar:
”Qbrick som bolag är i en mycket spännande tillväxtfas. Det är en viktig och uppskattad del av min 
roll som VD i en noterad miljö att kontinuerligt möta investerare, analytiker och media, även om det 
under rådande omständigheter behöver ske främst digitalt. Min ambition med presentationen är att 
göra det tydligt vad vi menar med ’interaktiv video’ samt gå igenom vår marknadsposition och hur vi 
ser på utvecklingen för Saas-baserade mjukvarulösningar inom video framåt.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB 
E-post:    fredrik.fagerlund@qbrick.com
Telefon: +46 76 526 20 38 
 

 Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget 
tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera 
live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan 
engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar 
idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och 
koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i 
Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME. 
 
För mer information, se Qbricks hemsida   www.qbrick.com
 

 Mentor 
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 |    info@gwkapital.se

mailto:event@emergers.se
https://tv.streamfabriken.com/emergers-cmd-2022
https://tv.streamfabriken.com/emergers-cmd-2022
mailto:fredrik.fagerlund@qbrick.com
http://www.qbrick.com/
mailto:info@gwkapital.se


Pressmeddelande
19 januari 2022 14:20:00 CET

  Qbrick Färögatan 33 164 51 Kista

Bifogade bilder

Emergers Bolagsdag

Bifogade filer

Qbrick presenterar ikväll på Emergers bolagsdag 2022 kl. 18:15

https://storage.mfn.se/25db7d02-e721-4072-b0ad-f5c6eb7bf07c/emergers-bolagsdag.jpeg
https://storage.mfn.se/0fb69e1a-e167-44e2-a658-131694982340/qbrick-presenterar-ikvall-pa-emergers-bolagsdag-2022-kl-18-15.pdf

