Arcane Cryptos kryptobörs Trijo lanserar tjänsten Trijo Autopilot – ett
automatiskt sparande i kryptovalutor
Stockholm den 14 september 2021 - Arcane Cryptos helägda dotterbolag Ijort Invest AB (Trijo) har
idag som första svenska aktör lanserat en färdigutvecklad tjänst för automatiskt sparande i bitcoin,
ethereum och litecoin. Tjänsten Trijo Autopilot är nästa steg i Trijos ambition att tillgängliggöra
sparande i kryptovalutor på den svenska marknaden.
Sedan starten 2018 har Trijo strävat efter att förenkla processen att investera i kryptovalutor.
Registrering och inlogg på plattformen görs idag enkelt via mobilt bank-id, och i juli blev Trijo den
första kryptobörsen att erbjuda Trustly som betalningsalternativ i Europa. Nu tar bolaget nästa steg
och lanserar tjänsten Trijo Autopilot – en tjänst för automatiskt sparande i flera kryptovalutor där
kunden själv kan välja intervall och storlek på de automatiska köpen. Utöver att inte själv behöva
hantera köpprocessen möjliggör ett återkommande sparande även en jämnare utveckling i
portföljen.
“Trijo Autopilot är utan tvekan det som har efterfrågats mest av våra kunder, så därför är det extra
kul att vi nu kan lansera detta. Vi har höga förväntningar på tjänstens genomslag och räknar med att
en betydande del av våra kunder kommer att använda sig av den. Vi tror också att många
kryptoinvesterare som i dag har valt att använda andra plattformar än Trijo för sin vanliga handel,
kommer att söka sig till Trijo för att använda denna tjänst”, kommenterar Totte Löfström, vd för
Trijo.
Om Trijo
Trijo är den enda Sverigebaserade kryptovalutabörsen som erbjuder transaktioner i realtid och är
registrerat hos Finansinspektionen. Trijo erbjuder en enkel och säker process för kunderna att
komma igång med att köpa och sälja kryptovaluta bland annat med hjälp av BankID för identifiering
och inloggning. Trijo erbjuder för närvarande handel i BTC, ETH och LTC mot EUR. I Trijos verksamhet
ingår också nyhetstjänsten Trijo News, som bedrivs redaktionellt fristående från övrig verksamhet.
För mer information om Trijo Exchange https://trijo.co/ och Trijo News https://news.trijo.co/ .
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Totte Löfström, vd, Ijort Invest AB (Trijo)
E-mail: totte.lofstrom@trijo.co
Torbjørn Bull Jenssen, vd, Arcane Crypto AB
E-mail: ir@arcanecrypto.no
Om Arcane Crypto
Arcane Crypto utvecklar och investerar i projekt med fokus på bitcoin och digitala tillgångar. Arcane
driver en portfölj av företag som spänner över värdekedjan för digital finansiering. Som koncern
levererar vi tjänster inriktade på betalningar, investeringar och handel. Dessutom har vi en mediaoch forskningsavdelning.
Arcane strävar efter att bli en ledande aktör inom digitala tillgångar genom att växa de befintliga
verksamheterna, investera i avancerade projekt och genom förvärv och konsolidering.
Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://investor.arcanecrypto.se/

För mer information, besök: https://www.arcane.no/
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified
Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; ca@mangold.se, www.mangold.se http://www.mangold.se.

