
Quickbit lanserar Earn Wallet - möjliggör
utlåning av kryptovaluta mot avkastning

Quickbit lanserar idag Earn Wallet, en funktion som låter användare av Quickbit App låna ut
kryptovaluta mot avkastning. Earn Wallet lanseras initialt för utlåning av Bitcoin och kommer
att vara tillgänglig för användare av Quickbit App i Sverige och Norge.

Genom att lansera Earn Wallet ger Quickbit nu sina svenska och norska användare möjligheten till
avkastning vid utlåning av kryptovaluta. Att använda tjänsten görs utan kostnad och i ett första steg
kommer den att lanseras för Bitcoin. Därefter kommer ytterligare valutor att adderas i erbjudandet av
kryptovalutor som kan lånas ut.

Den avkastning en användare får för att låna ut kryptovaluta genom Earn Wallet är rörlig och kan
variera beroende på valuta och andra faktorer. Avkastningen beräknas på daglig basis för de dagar
kryptovaluta lånas ut genom Earn Wallet och utbetalningar sker veckovis. Användare kan när som
helst välja att flytta sin kryptovaluta från sin Earn Wallet tillbaka till sin kryptoplånbok vilket gör
tjänsten både flexibel och lättanvänd.

Quickbit arbetar samtidigt vidare med slutfasen av lanseringen av Merchant-plattformen. Ambitionen
är att lansera den mot slutet av Q1 ‘22/23.

”Jag är mycket glad att kunna meddela att vi nu adderar tjänsten Earn Wallet till vårt ekosystem av
kryptolösningar. Vi är därmed det enda svenska kryptobolaget att tillhandahålla en utlåningstjänst av
kryptovaluta vilket ytterligare stärker vår position och vårt konsumenterbjudande i Norden. För ett par
veckor sedan tillgängliggjorde vi även Quickbit Card i Norge och vi fortsätter därmed att rulla ut
produkter i ett högt tempo. Vi kommer att fortsätta investera i våra plattformar och börjar se positiva
effekter av det arbetet vi har lagt ner det senaste året”, säger Hammad Abuiseifan, VD Quickbit.

För ytterligare information kontakta:
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------------------------------------

Quickbit är ett svenskt fintechbolag, som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor
och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga
produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €900 miljoner i transaktioner genomförda
på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer
runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information,
besök www.quickbit.com
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