
Safello förvärvar Bitcoin.se – Sveriges
ledande kryptovalutaportal

Stockholm 29 mars 2021 | Svenska fintechbolaget Safello fortsätter sin tillväxtresa och tillkännager förvärvet
av Rational Money AB, företaget bakom Bitcoin.se, Sveriges ledande utbildningsportal om kryptovalutor.

I närmare ett decennium har Bitcoin.se spelat en nyckelroll i att informera och utbilda den svenska
allmänheten om frågor relaterade till kryptovalutor och dess tillhörande ekosystem. Sedan 2012, har sajten
varit den ledande oberoende portalen för information, nyheter och diskussion om kryptovaluta, blockchain-
teknik och ekonomi på svenska.

Bitcoin.se introducerades för den internationella publiken med en engelsk version år 2018. Bakom portalen
står grundaren David Hedqvist, en av Skandinaviens främsta kryptoevangelister, en Bitcoin-entusiast och
styrelseledamot i Svenska Bitcoinföreningen. Vidare, kommer portalens journalistiska integritet att skyddas
av David Hedqvist, som förblir chefredaktör och ansvarig utgivare.

”David har varit en stark förespråkare för den svenska kryptovalutamarknaden. Tidigare ledde han
domstolsärendet som satte regelverket kring moms för kryptovalutor inom EU, ett initiativ som sponsrades av
Safello vid den tiden. Vårt samarbete har utökats genom åren och vi delar de värderingar och mål som David
och Bitcoin.se har. Vi är glada för David att fortsätta sin resa tillsammans med Safello, säger Frank Schuil, vd
för Safello.

Förvärvet kommer efter en framgångsrik samarbetsperiod mellan Safello och Bitcoin.se, där den senare har
använt Safellos Partner Widget-produkt. Bitcoin.se bidrog till att affärer genererade en betydande del av
Safellos omsättning under det senaste halvåret.

I samband med förvärvet av Bitcoin.se, förväntar sig Safello betydande synergier som sannolikt kommer att
öka Safellos lönsamhet och skapa möjligheter för ny kundgenerering och fortsatt tillväxt.

”Efter 9 år som ett enmansprojekt kände jag att Bitcoin.se förtjänade att tas till nästa nivå, men det var viktigt
för mig att det gjordes på ett sätt som inte kompromissade med dess kärnvärden. Min relation till Safello de
senaste åren har varit av ömsesidig respekt och jag är övertygad om att de är rätt företag att ta sig an

https://safello.com/
https://www.bitcoin.se/


uppgiften, säger David Hedqvist, grundare av Bitcoin.se och vd för Rational Money AB.

Nyheten kommer efter att flera branschveteraner utnämnts till Safellos styrelse. Christina Ploom har tidigare
varit COO på Spotlight Stock Market och har haft ledande befattningar inom Nasdaq och Finansinspektion.
Johan Lorenzen är fintech-investerare och tidigare vd för Holvi. Knut Pedersen är tidigare vd och
koncernchef för Catella och Managing Partner på ABG Sundal Collier AB.

Safello, som är backat av flertalet kända investerare, inklusive Digital Currency Group (DCG), Northzone
och White Star Capital, är i full gång med sina planer på att börsnoteras på Nasdaq First North Growth
Market under andra kvartalet 2021. Nyligen meddelade företaget ett strategiskt partnerskap med Klarna och
en handfull nyckelrekryteringar, inklusive Johan Edin som Chief Financial Officer och den svenska
kryptoprofilen Gina Pari som Client Director.

###

För mer information, vänligen kontakta:
Frank Schuil, medgrundare och vd Safello, press@safello.com

Certified Adviser
Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 722 52 34 51

Safello är en prisbelönt mäklartjänst av kryptovalutor. Bolaget består av 15 medarbetare med huvudkontor i Stockholm. Safello
erbjuder ett säkert sätt att köpa och sälja kryptovalutor i sömlösa transaktioner och marknadsledande hastigheter. Safello är
reglerat av Finansinspektionen sedan 2013.
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