
Safello tecknar avtal med Fireblocks för
sin världsledande plånboksteknik 

Stockholm den 12 augusti 2021 | Svenska fintechbolaget Safello har idag ingått ett avtal med Fireblocks, den
branschledande säkerhetsplattformen för kryptovalutor och digitala tillgångar. Avtalet innebär att Safello får
tillgång till Fireblocks unika MPC-baserade plånboksinfrastruktur för att stödja införandet av en digital
plånbok, vilket möjliggör för Safellos över 200 000 kunder att lagra sina digitala tillgångar säkert.

Fireblocks har utvecklat ett proprietärt protokoll baserat på MPC-teknik som eliminerar ett totalt driftsstopp
för privata nycklar (s.k. single point of failure) och används idag av några av världens största banker samt
ledande kryptobörser som crypto.com, Binance, Gemini och BitBay.

MPC, eller säker flerpartsberäkning, är en kryptografisk teknik, där privata nycklar aldrig konstrueras fullt ut.
MPC delar upp privata nycklar i delar och distribuerar dem mellan olika parter för att genomföra en
transaktion, vilket skyddar kundmedel med högsta säkerhet.

– För att skydda våra kunders kryptovalutor är vi glada att meddela vårt partnerskap med Fireblocks. Det
finns inget annat företag i världen som erbjuder en plattform som är lika omfattande, försäkrad och tidstestad.
Vi känner oss också säkra på att utvecklingen av deras produktportfölj kommer att passa våra nuvarande och
framtida kunders behov, säger Frank Schuil, vd och medgrundare på Safello.

– Vi är glada över att få stödja Safello i att leverera en säker infrastruktur för digitala tillgångar till sina
kunder och hjälpa dem att få ut nya innovativa finansiella produkter på marknaden, säger Michael Shaulov,
vd och medgrundare på Fireblocks.

###

Denna information är sådan som Safello Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2021.

https://safello.com/sv/
https://www.fireblocks.com/


För mer information, vänligen kontakta
Johan Edin, CFO Safello, ir@safello.com

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

Safello är en prisbelönt mäklartjänst av kryptovalutor. Bolaget erbjuder ett säkert sätt att köpa och sälja kryptovalutor i sömlösa
transaktioner och marknadsledande hastigheter. Safello är registrerat som en finansiell institution vid Finansinspektionen sedan
2013.


