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Qbrick presenterar på Stora Aktiedagen 
Stockholm 1 december 2021

Qbrick AB (publ) kommer medverka på scen på Stora Aktiedagen Stockholm som arrangeras 
av Aktiespararna den 1 december 2021. Qbricks vd Fredrik Fagerlund kommer att hålla i 
presentationen klockan 20.30 till 21.00. Presentationen kommer att kunna ses live av de 
deltagarna som finns på plats samt digitalt via Aktiespararnas YouTube-kanal.

Den Stora Aktiedagen Stockholm 2021 äger rum 29 november – 2 december på Hotel Birger Jarl 
på Birger Jarlsgatan 61A. Eventet streamar live och on demand via Aktiespararnas YouTube-kanal
 samt via aktiespararna.se

Vi inbjuder dig som journalist, analytiker eller aktieägare att ta del av presentationen live på 
webben via Aktiespararnas hemsida: . Evenemanget är http://www.aktiespararna.se/Stockholm
öppet för alla och kräver ingen medlemskap hos Aktiespararna. Ingen föranmälan krävs för att följa 
eventet digitalt.

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

Passa på att ställa dina frågor till Fredrik Fagerlund genom att skicka ett SMS till 079-347 98 45 
eller maila till . Dina frågor kommer förmedlas av Aktiespararnas moderator event@aktiespararna.se
i samband med frågestunden efter presentationen. Du kan skicka in dina frågor redan nu eller i 
samband med presentationen.

   Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar:
 
”Qbrick är ett relativt nytt bolag på börsen. Jag ser därför speciellt fram emot att möta Aktiespararnas 
medlemmar fysiskt på plats för första gången i noterad miljö, samt givetvis att kunna göra 
presentationen tillgänglig digitalt för de som inte kan medverka på plats. Min ambition är att förklara 
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 
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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
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