
Arcane offentliggör mining samarbete med Bitzero 

Stockholm, 13 juni 2022 

Arcane Cryptos dotterbolag Arcane Green Data Services, har ingått ett 
samarbetsavtal med Bitzero Blockchain Incs dotterbolag Exanorth. Arcane 
kommer att flytta sin bitcoin mining utrustning till Bitzeros anläggning i 
Nordnorge (elpriszon, NO 4). Arcane behåller fullt ägande av utrustningen, 
Bitzero tar över ansvaret för den löpande driften. 

Efter flytten av utrustningen, som beräknas vara avklarad innan slutet av 
månaden, kommer Arcane Green Data generera ungefär 24 BTC per 
kvartal under nuvarande marknadsförhållanden. Bruttomarginalen 
förväntas vara över 70% under nuvarande marknadsförhållanden.  

Torbjørn Bull Jenssen, VD för Arcane Crypto säger, ”Jag är glad över vårt 
partnerskap med Bitzero. Deras engagemang för att på ett miljövänligt sätt 
säkerställa bitcoin blockkedjan med förnybar energi och värmefångst 
stämmer väl med våra ambitioner. Bitzero är en globalt ledande utvecklare 
av gröna datacenter, vi ser fram emot att arbeta tillsammans och 
undersöker möjligheterna för ytterligare samarbeten.” 

Akbar Shamji, grundare och VD för Bitzero sa, ”Partnerskapet med Arcane 
stämmer väl med vårt primära fokus på att driva utveckling inom 
blockkedjeområdet samtidigt som vi bygger ESG fokuserade datacenters. 
Vår egen gröna bitcoin mining har stora synergier med Arcane, vilka vi ser 
fram emot att samarbeta med. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Torbjørn Bull Jenssen, VD, Arcane Crypto AB 
E-mail: ir@arcanecrypto.no 
Web: investor.arcanecrypto.se  
 
Om Bitzero 
Bitzero är ett privatägt kanadensiskt bolag med verksamhet fokuserad på 
att designa, bygga och driva ESG fokuserade datacenters. Bitzero driver 
egen bitcoin mining och upplåter plats åt tredjepartsservrar i sina 
datacenters, inom ett nollutsläpps ekosystem. Bitzero fokuserar på 
blockkedja innovation och global datahosting, i harmoni med värdorterna. 
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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. 
  
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. 
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