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Arcane Crypto AB kommer ansöka om notering på OTCQB i USA 

Styrelsen i Arcane Crypto AB har idag beslutat att godkänna bolagets plan att ansöka om en 
notering på OTCQB, en handelsplattform i USA som drivs av OTC Markets Group för 
värdepapper som inte är noterade på en nationell börs. Arcane Crypto kommer därmed att 
ansöka om notering på OTCQB och räknar med att erhålla ett godkännande under första 
kvartalet 2022. 

Syftet med en notering av Arcane Crypto på OTCQB är att göra det enklare för amerikanska 
investerare att investera i Arcane Crypto samt öka likviditeten i aktien. En notering på OTCQB 
gör det möjligt för Arcane Cryptos aktier – som är noterade på Nasdaq First North Growth 
Market i Sverige – att även handlas på OTCQB. Vid ett eventuellt godkännande kommer 
bolagets aktier att vara fritt handlade värdepapper med en amerikansk ticker symbol, ett 
aktiepris i USD samt vara tillgängliga för alla investerare i USA. 

”Arcane har upplevt ett stort intresse från USA-baserade investerare som överväger att 
investera i kryptomarknaden. Vi anser därför att det är viktigt att ha en närvaro på 
kapitalmarknader i USA och OTCQB kommer underlätta för amerikanska investerare, mäklare 
och institutioner som vill ha exponering mot våra aktier,” säger Torbjørn Bull Jenssen, VD för 
Arcane Crypto. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Torbjørn Bull Jenssen, VD, Arcane Crypto AB 
E-mail: ir@arcanecrypto.no  

Om Arcane Crypto 

Arcane Crypto utvecklar och investerar i projekt med fokus på bitcoin och digitala tillgångar. 
Arcane driver en portfölj av företag som spänner över värdekedjan för digital finansiering. Som 
koncern levererar vi tjänster inriktade på betalningar, investeringar och handel. Dessutom har 
vi en media- och forskningsavdelning. 

Arcane strävar efter att bli en ledande aktör inom digitala tillgångar genom att växa de befintliga 
verksamheterna, investera i avancerade projekt och genom förvärv och konsolidering. 

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. 
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