
2022-09-07

Quickbit lanserar sitt konsumenterbjudande i
Finland – fortsätter sin geografiska expansion

Quickbit lanserar idag sitt konsumenterbjudande bestående av Quickbit App, Quickbit Card
och Earn Wallet i Finland. Det gör att Quickbits konsumenterbjudande, som sedan tidigare är
lanserat i Sverige och Norge, nu är tillgängligt även för finska konsumenter.

Under våren blev Quickbits registrering av sin licens i Finland godkänd. Genom dagens lansering
öppnas Finland upp som den tredje marknaden för Quickbits kryptorelaterade tjänster för
konsumenter. Det innebär att det nu är möjlig för finska konsumenter att köpa, lagra, byta, skicka, ta
emot och sälja kryptovaluta i Quickbit App, samt använda debitkortet Quickbit Card överallt där VISA
accepteras, inklusive för betalningar online, i fysiska butiker och för uttag i bankomater.

Även Quickbits Earn Wallet lanseras, vilket låter samtliga finska användare av Quickbit App låna ut
kryptovaluta mot avkastning via en tredje part. Initialt, likt för den svenska och norska marknaden, är
det Bitcoin som lanseras som den första kryptovalutan för utlåning i Earn Wallet.

Efter lanseringen av Quickbits konsumenterbjudande i Finland, ser Quickbit Nederländerna, där
Quickbit under sommaren fick sin licens godkänd, som ett naturligt nästa steg i den geografiska
expansionen.

”I linje med vad vi tidigare kommunicerat är jag glad att kunna meddela att vi nu tar nästa steg i vår
geografiska expansion av vårt konsumenterbjudande. Inom loppet av ett år har vi lanserat samtliga av
våra konsumentprodukter Quickbit App, Quickbit Card och Earn Wallet i både Sverige, Norge och
Finland. Vi kommer nu fortsätta arbeta hårt med att expandera vårt erbjudande av kryptorelaterade
tjänster och produkter geografiskt, för att förenkla användningen av krypto i ännu fler människors
vardag”, säger Hammad Abuiseifan, VD Quickbit.
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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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