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Innovativ svensk satsning på kryptovalutor 
 
CRYEX i startgroparna att etablera marknadsplats med ledande 
börsteknologi från Cinnober 
 
 
CRYEX — ny svenskbaserad marknadsplats för kryptovalutor — har ansökt hos Finansinspektionen 
om att etablera clearingverksamhet. Satsningen bygger på att tillhandahålla en reglerad miljö, 
där internationell valutahandel, inte minst avseende kryptovalutor, integreras med den 
traditionella finansvärldens systemlösningar. Detta genom att garantera en säker överbryggning 
mellan den s.k. blockkedjetekniken, som bland annat ligger till grund för kryptovalutan bitcoin, 
och det etablerade globala banksystemet. 
 
För teknologin bakom den nya marknadsplatsen svarar Cinnober — en svensk, världsledande 
leverantör av börs- och clearingteknologi med huvudkontor i Stockholm. Helhetslösningen 
levereras som en tjänst på abonnemangsbasis och i den multifunktionella plattformen ingår, 
förutom handels- och clearingsystem, även övervakning och systemdrift. Bolaget har redan 
tidigare kommunicerat att man vunnit denna affär, men pga. CRYEX:s konkurrensskäl avvaktat 
mer detaljerad information.  
 
Med tunga investerare, som Northzone och White Star Capital, i ryggen vill CRYEX attrahera 
såväl den traditionella finansbranschen, som mindre marknadsaktörer med fokus på 
kryptovalutor. I första hand inriktar man sig på den europeiska marknaden. 
 
Bakom den nyetablerade marknadsplatsen återfinns ett erfaret och högkvalificerat team 
specialiserat på kapitalmarknader, digitala valutor och riskhantering. Däribland Simon 
Nathanson, ordförande för Cryex Clearing AB och välkänd branschprofil som, förutom tunga 
styrelseuppdrag, innehaft ledande befattningar inom bl.a. OM Stockholmsbörsen och senast som 
vd för Neonet. 
 
— Det här är en mycket spännande satsning och en perfekt matchning, där Cinnobers 
väletablerade teknologi på ett förträffligt sätt kompletterar vårt affärskoncept, kommenterar 
Nathanson det nya samarbetet. Detta i kombination med de tunga investerare vi har bakom oss, 
möjliggör fortsatt integrering av blockkedjeteknologin — som ju ligger till grund för hanteringen 
av kryptovalutor — med det globala banksystemet. 
 
— Handeln med kryptovalutor ökar stadigt och den nya satsningen ligger helt rätt i tiden, säger 
Cinnobers vd Veronica Augustsson. Det är glädjande att vi nu kan berätta mer om detta 
spännande projekt. Kryptovalutor och metoden med blockkedjor, i kombination med etablerad 
börs- och clearingteknologi, är av stort intresse för hela branschen. Personligen är jag helt 
övertygad om att blockkedjetekniken kommer att förändra spelreglerna inom den traditionella 
finansbranschen och ser med stor entusiasm fram emot det fortsatta projektsamarbetet. 
 
Cinnober är en oberoende, världsledande leverantör av finansiell teknologi till marknadsplatser 
och clearinghus. Kundlistan består av stora globala aktörer med extrema krav på pålitlighet och 
prestanda och innehåller namn som Australian Securities Exchange, BM&FBOVESPA, Deutsche 
Börse, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Johannesburg Stock Exchange, London 
Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. 
 

 



 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Fredrik Backlund 
Head of Corporate Communications 
Cinnober Financial Technology  
Tel. +46-73 403 12 39 
fredrik.backlund@cinnober.com 

 

Johan Palm 
Head of Marketing & Communications 
CRYEX 
Tel. +46-738 835 488  
johan.palm@cryex.com 

 
 
Om CRYEX 
Svenska CRYEX har ansökt hos Finansinspektionen om att bli reglerad Clearing Organisation och har som 
mål att skapa en marknadsplats för FX och virtuella valuator. CRYEX plattform är speciellt utvecklad för 
finansiell industri och baseras på teknologi från tier one-partners.  
Bolaget har idag 10 anställda med bakgrund inom bank och börs i exekutiva roller och lång erfarenhet av 
FX-marknader, finansiell teknologi, regulatoriska frågor, riskhantering samt fysisk- och IT-säkerhet.  
För mer information besök www.cryex.com 

 
Om Cinnober Financial Technology 
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, BM&FBOVESPA, Deutsche Börse, Dubai Gold & Commodities Exchange, 
Euronext, ICE Liffe, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange 
of Thailand. Cinnober är listat på First North i Stockholm, med Avanza som Certified Advisor. 
För ytterligare information, www.cinnober.com  
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