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Qbrick bjuder in till frukostseminarium 31 januari 
om video mot kapitalmarknaden

Qbrick AB (publ) anordnar ett frukostseminarium och panelsamtal i samarbete med Realtid på 
tisdag 31 januari med början kl. 08.30 i Stockholm. Seminariet riktar sig till alla som jobbar med 
finansiell kommunikation på främst noterade bolag och är intresserad av att förstå de senaste 
trenderna och möjligheterna inom video.

Nästan alla noterade bolag jobbar i dag med video på något sätt i sin kommunikation gentemot 
kapitalmarknaden. Många av dessa produktioner når inte sin fulla potential av att bidra till ökad 
förståelse för bolagets investmentcase och skapa aktieägarvärde. Paneldiskussionen kommer att 
handla om hur man genom ny teknik och genomtänkt storytelling kan öka effekten av de resurser 
man satsar på videokommunikation.

Panelen består av:
David Bexelius, Utvecklingschef, OTW, Content Person of the Year, 2022
Anders Isakson, Head of Equity, NGM
Niklas Alm, Senior Advisor, Investor Relations, SAFIR Communication
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick

Samtalet leds av Daniel Bergsten, grundare och tidigare ägare, Narva Communications.

Tisdag 31 januari, klockan 08.30–09.45
Frukost serveras från 08.30, Panelsamtalet börjar 09.00
Plats: Convendum, Biblioteksgatan 29

Investerare, analytiker och media är välkomna att delta i mån av plats genom att anmäla sig här:
https://pages.upsales.com/11033ua6f933dd5950434bad783b385c755fd5

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
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