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Arcanes intressebolag, ITOAM Sarl, bolaget bakom LN Markets tillkännagav 
idag lanseringen av handel med Bitcoinoptioner byggt på Lightning 
Network. 
 
LN Markets erbjuder nu BTCUSD köp- och säljoptioner med 
 

• 24 timmars löptid 
• 2 lösenpriser för köp- och säljoptioner vardera 
• Val av fysisk leverans eller kontantavräkning 

 
Torbjørn Bull Jenssen, VD för Arcane säger, ”Genom att addera 
optionshandel fortsätter LN Markets att vara en ledande aktör för att 
möjliggöra bitcoinhandel på Lightning nätverket. Som beskrivits i en 
rapport nyligen släppt av Arcane Research så växer transaktionsvolymerna 
på lightning snabbt. Vilket tillsammans med ett stärkt produkterbjudande 
ger LN Markets en fantastisk position för framtida tillväxt.” 
 
LN Markets startades i mars 2020 och uppnåddes USD 329M handelsvolym 
under 2021. Arcane äger 16% av LN Markets. 
 
Om LN Markets 
LN Markets är en handelsplattform byggt på Bitcoin Lightning Network där 
Bitcoin används som säkerhet för derivathandel. Genom att använd en 
omedelbar och nästan avgiftsfri trasaktion på Bitcoin Lightning Network 
teknik kan LN Market erbjuda derivat med stor hävstång och minimal 
motpartsrisk.  
 
För mer information om LN Markets, https://lnmarkets.com 
 
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 

https://lnmarkets.com/


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. 
  
Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information:  
https://investor.arcanecrypto.se/  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Torbjørn Bull Jenssen, VD, Arcane Crypto AB 
E-mail: ir@arcanecrypto.no 
Web: investor.arcanecrypto.se  
 
För mer information, besök: https://www.arcane.no/  
 
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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