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Tobias Dahlberg förstärker QuickBit 
QuickBit fortsätter att knyta till sig talanger. Nästa rekrytering är Tobias Dahlberg som ansluter till kontoret i 
Stockholm den 1 maj. Tobias kommer att planera och producera innehåll till den externa kommunikationen. 
 
Tobias är 28 år och har en gedigen bakgrund inom kryptovaluta och blockchain. Han har bland annat varit 
regionchef för Swedish Blockchain Association där han utbildat företag och organisationer i ämnet samt arrangerat 
internationella evenemang för blockchain och kryptoföretag. Dessutom har han föreläst och varit rådgivare för 
myndigheter, högskolor och politiker. För närvarande studerar Tobias mot en master i kryptoekonomi. Serod 
Nasrat, vd för QuickBit, kommenterar rekryteringen av Tobias: 
 

• Först och främst – otroligt roligt att ha en person som Tobias som en del av teamet. Det finns inte många 
som har en så gedigen bakgrund inom vår unga bransch. Att han redan nu har lyckats kombinera praktiskt 
arbete med teoretiska studier inom kryptoekonomi är väldigt spännande. Jag och resterande team ser 
fram emot att arbeta tillsammans med Tobias. 

 
Nedan en kort intervju med Tobias för att lära känna han lite mer. 
 
Vad har du gjort innan QuickBit? 
Jag började studera företagsekonomi och IT på Stockholms Universitet 2016 men har nu efter lite av ett 
uppvaknande sadlat om till nationalekonomi för en kandidatexamen som är klar 2021. Jag siktar dock mot en 
masterexamen i kryptoekonomi som ska vara klar 2023. Utöver det har jag sedan 2016 varit engagerad politiskt 
dock utan partitillhörighet, men mitt huvudsakliga engagemang de senaste året har - utöver studierna - varit inom 
krypto- och blockchainkretsarna, såväl ideellt som professionellt. 
 
Vad ska du göra på QuickBit? 
Jag ska planera och producera innehåll för extern kommunikation. 
 
Vad var det som gjorde att du valde att börja på QuickBit? 
QuickBit har en syn på kryptovalutors nutid och framtid som resonerar med min egen. Dessutom tycker jag att 
QuickBit bidrar med en tjänst som jag tror är viktig för att kryptovalutor och teknologin i sig ska bli mer allmänt 
accepterad och anammad. 
 
Fritidsintressen? 
Flera, men främst styrketräning, schack, piano och ljuddesign. 
 
Ljuddesign…? Låter spännande, berätta mer. 
Genom oscillatorer manipuleras ljudvågor för att producera ett visst ljud – en trumma, trumpet, synth eller vad som 
helst – som sen kan användas i kompositioner eller låtar. 
 
 

Vill du veta mer, kontakta: 
P-A Nyman, Head of Investor Relations and Communications, QuickBit eu AB (publ) 
pa@quickbit.eu 
+46 70 813 22 02 
 
------------------------------------ 
QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala 
marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och 
erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag 
till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar. 


