
Arcane avtalar om försäljning av 100% av aktierna i Trijo 

Stockholm, 31 augusti 2022 

Arcane Crypto ABs dotterbolag Arcane Crypto AS har ingått ett avtal om att 
sälja samtliga aktier i den svenska kryptobörsen Ijort Invest AB (”Trijo”) till 
GreenMerc AB(publ). 

Transaktionen beräknas slutföras under tredje kvartalet 2022 och kommer 
inte att ha en materiell påverkan på Arcanes resultat. 

Torbjørn Bull Jenssen, VD för Arcane Crypto, säger, ”Med vårt strategiska 
fokus på ett paneuropeiskt erbjudande för Private Wealth segmentet blir 
Trijo som en primärt lokal aktör mindre relevant för Arcane. Försäljningen till 
GreenMerc säkerställer den fortsatta driften av Trijo, vilket gynnar Trijos 
lojala kunder. Samtidigt bidrar det till Arcanes fortsatta fokus på vår 
kärnstrategi. 

Arvid Börje Ramberg, vd för GreenMerc, säger, ”Det känns otroligt roligt att 
få ta över ägandet och driften av Trijo. GreenMercs egenutvecklade 
likviditetsmotor och marknadsplats kommer att ge oss förutsättningar för 
att utveckla GreenMercs tjänst för att kunna leverera maximalt kundvärde. 
Trijo och GreenMerc kompletterar varandra väl och det finns ingen 
överlappande personal eller funktionalitet - en perfekt match helt enkelt." 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Torbjørn Bull Jenssen, VD, Arcane Crypto AB 
E-mail: ir@arcanecrypto.no 
Web: investor.arcanecrypto.se  
 
Om Arcane Crypto 
Arcane Crypto utvecklar infrastrukturen och produkterna som möjliggör 
användandet av bitcoin och digitala tillgångar. Arcane bygger en plattform 
där användare kan lära sig om samt handla och investera i digitala 
tillgångar, allt med ett användarkonto. Vi utbildar och bygger förtroende 
genom att tillhandahålla marknadsledande analyser. Arcane uppnår 
skalbarhet genom att erbjuda en plattform med öppna API som ger 
tredjeparter möjlighet att utveckla och distribuera sina produkter till våra 
användare. 

mailto:ir@arcanecrypto.no


  
Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information:  
https://investor.arcanecrypto.se/  
 
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold 
Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; 
ca@mangold.se, www.mangold.se http://www.mangold.se. 
 
Denna information är sådan insiderinformation som Arcane Crypto AB 
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 
(EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom VDs försorg, för 
offentliggörande den 31 augusti 2022 kl. 19.50. 
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