
Kaupang erbjuder grattis skatterådgivning till premium kunder i 
samarbete med advokatfirman Ræder 

Stockholm, 22 mars, 2022 

Arcane Crypto ABs helägda dotterbolag Kaupang Krypto AS tillkännager 
samarbete med Ræder för att erbjuda juridisk och skatterådgivning till 
premium kunder. 

Kaupang fortsätter att stärka sitt kunderbjudande för premium kunder 
genom samarbete med Ræder, en ledande norsk advokatbyrå. Kaupangs 
premium kunder kommer att erbjudas en timmes gratis skatterådgivning 
och får en rabatterat pris genom Kaupang. 

Nikolai Gobel, VD för Kaupang säger, ”Det här är ett ytterligare steg i 
Kaupangs resa mot att bli den självklara partnern för den som vill ha 
betydande exponering mot krypto. Genom att säkerställa att vi stödjer våra 
kunde på hela vägen från att köpa till att äga och sälja kryptovalutor 
möjliggör vi för flera investerare att lägga till kryptoexponering till sina 
investeringsportföljer.” 

Ræders advokater har bred erfarenhet av att rådge både företag och 
privatpersoner rörande skattefrågor relaterade till kryptovalutor.  

 

Om Ræder 

Advokatbyrån Ræder är en ledande byrå inom de flesta områden av 
affärsjuridik. Sedan 1949 har våra jurister rådgivet klienter inom komplexa 
frågor på ett enkelt, effektivt och personligt sätt. Våra erfarna advokater 
arbetar tätt med norska och internationella företag, organisationer och 
myndigheter. För ytterligare information: https://www.raeder.no/  

 

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 

https://www.raeder.no/


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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