
 

January 13, 2022 

Kaupang lanserar NFT samarbete med Bjarne Melgaard 

Arcane Crypto AB:s (publ) helägda dotterbolag Kaupang Krypto AS har ingått ett samarbete 
med NFT AS och kuratorn Sam Farao för att förenkla förvärv av Bjarne Melgaards första 
kryptokonstsamling ”The Lightbulb Man”. 

Processen att köpa fysisk konst är väletablerad men många vet inte hur de ska gå tillväga för 
att köpa digital konst. 

“Genom Kaupang Krypto kommer det bli säkrare och enklare att bli ägare till denna digitala 
konst,” säger Sam Farao, General Manager på NFT AS som kommer använda Kaupangs 
concierge service för köp av konsten. Kaupangs concierge service lanserades i december 2021 
för att ge kunderna förstklassig handel av kryptovalutor och NFT:er. 

”Kaupangs nyliga lansering av en concierge service för att förenkla handel i NFT:er har tagits 
emot väl av våra kunder. Vi är glada att nu även kunna presentera detta nya samarbete med 
Bjarne Melgaard och göra hans konst tillgänglig för fler köpare,” säger Torbjørn Bull Jenssen, 
VD för Arcane Crypto. 

Innan denna lansering var alla Bjarne Melgaards verk s.k. “Untitled” men ett viktigt inslag i 
"The Lightbulb Man” är att köpare kan döpa Melgaards konst. 

“Vi är glada över att en så högprofilerad artist som Bjarne Melgaard vill samarbeta med 
Kaupang Krypto. Detta visar vägen för andra NFT konstnärer och bidrar till att stärka vår 
position som en ledande mäklare av kryptovalutor,” säger Nikolai Gobel, VD för Kaupang 
Krypto. 

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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