
 

 

Första dag för handel i JS Security 

Idag är första dag för handel i JS Security Technologies Group AB som är verksamma 

inom blockchain-baserad cybersäkerhet och är specialiserade inom datalagring och 

erbjuder säkerhetsprodukter med blockchainteknologi som grundinfrastruktur. 
 

Bolagets huvudsakliga produkt, Delta/NET, är ett decentraliserat datalagringsnätverk med 

blockchain som grundsten samt huvudsaklig verifierings- och säkerhetskomponent. Kunderna 

återfinns inom samtliga branscher som lagrar någon form data. Bolaget är initialt verksamt i 

Skandinavien med hela världen som marknad. 

 

”Idag är en mycket stor dag i JS Securitys historia. Det är fantastiskt roligt att vi idag inleder 

handeln på Spotlight Stock Market. Vi har som mål och vision att varje person, myndighet eller 

företag ska äga sin information och inte behöva förlita sig på en central punkt. Utifrån den 

visionen har vi byggt en plattform, infrastruktur och målsättning där vi kan erbjuda våra kunder 

möjligheten till att lagra information säkert och med full insyn i vad som händer med filen. Jag 

vill också passa på att tacka våra nytillkomna aktieägare för deras förtroende för oss som 

bolag.” säger Hampus Nyström, VD, JS Security. 
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JS Securitys nyemission blev tecknad till 1292 procent av erbjudandet, och bolaget har nu totalt 

497 nya aktieägare. 

 

”Vi är glada att välkomna JS Security – det åttonde bolaget att noteras på Spotlight i år. Ett 

spännande bolag verksamma inom cybersäkerhet med fokus på blockchain-baserad 

datalagring. Det ska bli intressant att följa deras tillväxtresa.” säger Carl-Henrik Nordberg, Head 

of Listing, Spotlight. 
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OM SPOTLIGHT 

Spotlight är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts. Hos oss är det enklare och 

tryggare för bolagen att vara noterade. Vi erbjuder en helhetslösning som ökar synligheten för 

våra bolag genom unika mediesamarbeten. Investerare får genom Spotlight möjlighet att bli 

delägare i cirka 160 tillväxtbolag i olika branscher från flera länder, däribland bolag som 

Bahnhof, Freetrailer och Synthetic MR. 
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