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Bitstamp väljer handelssystem från 
Cinnober 
Ledande kryptovalutabörs förbättrar prestanda med beprövad 
börsteknologi  
Cinnober, en global leverantör av IT-lösningar till finansindustrin, tillkännager idag att företaget 
valts av kryptovalutabörsen Bitstamp för att leverera ett handelssystem för kryptovalutor.   

Bitstamp ersätter sitt egenutvecklade handelssystem med Cinnobers TRADExpress Trading 
System för att förbättra marknadsplatsens kapacitet och funktionalitet. Driften av mjukvaran 
kommer att utföras av Bitstamp.  

“Det här är ett viktigt steg i vår strävan efter att integrera krypto- och traditionell 
finansmarknad,” säger Nejc Kodrič, vd för Bitstamp. “Vårt handelssystem kommer att motsvara 
det traditionella börser tillhandahåller vad gäller hastighet och kapacitet, vilket återigen 
placerar Bitstamp i den tekniska framkanten inom kryptohandel. Vi valde Cinnober för deras 
renommé i finansbranschen, förståelse för vår vision och förmåga att anpassa teknologin till våra 
behov.”  

Bitstamp grundades 2011 och deras Luxemburg-baserade enhet var den första 
kryptovalutabörsen att bli godkänd som betalningsinstitut i EU. Börsen är en av de fyra bitcoin-
börser som sedan 2016 tillhandahåller prisdata till Chicago Mercantile Exchange:s 
kryptovalutaindex. Bitstamp köptes nyligen av det belgienbaserade investmentbolaget NXMH. 

“Vi är glada att tillkännage detta partnerskap med Bitstamp vilket möjliggör fortsatta 
framgångar för deras marknadsplats,” säger Peter Lenardos, vd för Cinnober Group. “Bitstamp 
är en av de ledande bitcoin-börserna i världen med en stark position inom handeln med digitala 
valutor. Genom att uppgradera sitt handelssystem och därigenom säkerställa prestanda och 
stabilitet tydliggör de sin ambition att tillhandahålla en trygg och pålitlig marknadsplats mot 
bakgrund av det ökande intresset från investerare och myndigheter.” 

Cinnober tillhandahåller börs- och clearing-teknologi till finansiella marknadsplatser och 
clearinghus globalt. Bolagets handelssystem hanterar alla typer av tillgångsslag och utgör en 
tillförlitlig lösning för kryptovalutabörser som möter växande handelsvolymer, förväntningar från 
institutionella investerare samt krav från myndigheter.   

Bland bolagets kunder återfinns Asia Pacific Exchange, Australian Securities Exchange, B3, Dubai 
Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, 
London Metal Exchange och Stock Exchange of Thailand. 
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Om Cinnober 
Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella 
tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets 
leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress och möter extrema krav 
gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet.  
 

Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: 
prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och 
marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, B3, Dubai 
Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London 
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Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. För ytterligare information, se 
www.cinnober.com 

Cinnober är listat på First North i Stockholm, med FNCA som Certified Advisor. I enlighet med bolagets 
löpande finansiella rapportering och i syfte att underlätta för marknaden att bedöma värdet av de affärer 
som Cinnober vinner inom sin traditionella kärnverksamhet har följande definitioner fastställts: En stor 
affär är en affär där ordervärdet under fem års tid bedöms överstiga 100 miljoner kronor. En mindre affär 
är en affär där ordervärdet under fem års tid bedöms understiga 30 miljoner kronor. En medelstor affär 
är en affär där ordervärdet under fem års tid bedöms ligga mellan en mindre och en större affär. I 
skrivande stund bedöms det ovan berörda kontraktet vara en medelstor affär för Cinnober. 
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