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UTSKRIFT 
KONFERENSSAMTAL | Q3 2021 
 
 
 
 
JERI-LEA BROWN 
CoinShares - företagstjänster 
 

Jag välkomnar er alla till CoinShares resultatsamtal och webbsändning för 2021 Q3. Som 
ni har sett i resultatet för tredje kvartalet som offentliggjordes tidigare idag och i olika 
tillkännagivanden som gjorts under året, fortsätter CoinShares att växa. 
 

Från ledningen kommer Jean-Marie Mognetti, verkställande direktör och Richard Nash, 
ekonomichef, att tala i dag. 
 

Det kommer att finnas en presentation under dagens samtal, varefter vi kommer att hålla 
en kort frågestund via webbsändningsplattformen. Alla som deltar i dag uppmanas att 
logga in på live-eventet. Ni kan också ladda ner resultaten och presentationen för tredje 
kvartalet, som båda finns i avsnittet 'Investor Relations' på CoinShares webbplats. 
Dessutom kommer en repris av webbsändningen att vara tillgänglig cirka två timmar efter 
direktsändningen i 30 dagar och en transkription kommer att läggas ut på vår webbplats 
så snart den är tillgänglig. 
 

För dem som ställer frågor, ange ditt namn och din företagstillhörighet. Vi kommer att 
göra vårt bästa för att besvara så många som möjligt inom den tilldelade tiden. 
 

Slutligen avseende vårt uttalande gällande safe harbor: CoinShares vill påminna alla om 
att med undantag för historisk information som finns här, är de uttalanden som görs under 
dagens samtal och webbsändning och som utgör framåtblickande uttalanden, baserade 
på för närvarande tillgänglig information. Bolaget tar inget ansvar för att uppdatera 
sådana framåtblickande uttalanden och jag vill hänvisa er till de riskfaktorer som är 
förknippade med vår verksamhet och som beskrivs i detalj i vårt prospekt. Nu lämnar jag 
över samtalet till Jean-Marie. 
 
 
................ 
 
 
JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - CEO 
 

INLEDNING 
 

Tack, Jeri och tack till alla som deltar i dagens resultatsamtal gällande CoinShares Q3-
resultat. Syftet med samtalet är att berätta hur CoinShares hanterar sin tillväxt tack vare 
ett mycket engagerat och kundorienterat team som ökar aktieägarvärdet. För dem som 
inte deltog i den tidigare sessionen vill jag kort påminna om att CoinShares är Europas 
största och äldsta företag inom digitala tillgångar. För tredje kvartalet vill jag lyfta fram tre 
faktorer som bidrar till att förbättra CoinShares positionering.
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För det första har CoinShares organiska tillväxt överträffat kvartalsresultaten 
årligen       
 
Sedan 2014 har CoinShares affärsmodell visat sig vara motståndskraftig. Tredje kvartalet 
inleddes med en nedgång i priserna på digitala tillgångar efter slutet av andra kvartalets 
trend. Trots detta motstridiga sammanhang uppvisade CoinShares det starkaste tredje 
kvartalet i koncernens historia med en justerad EBITDA på 25,9 miljoner pund, en 
EBITDA på 88,8 miljoner pund för det senaste året - vilket överträffar den justerade 
EBITDA-siffran för tredje kvartalet 2020 med 446% respektive 516% för det senaste året 
2020. Detta beror på att CoinShares produktportfölj är uppbyggd kring två pelare: 
Plattformar för kapitalförvaltning och kapitalmarknadsverksamhet. Deras sammanflätade 
kombination ger en motståndskraftig position som nyttjar både den övergripande 
utvecklingen inom sektorn och dess volatilitet. 
 
För det andra går CoinShares externa tillväxt stadigt framåt. 
 
Dagens externa tillväxt är morgondagens organiska tillväxt. På detta område har mitt 
team och jag inte varit sysslolösa under det tredje kvartalet. När det gäller extern tillväxt 
är jag glad att kunna rapportera att integrationen av Crypto Equity ETF har gått framåt 
och i oktober slutförde CoinShares och Invesco denna process och bytte framgångsrikt 
namn på indexet, som nu handlas som CoinShares Blockchain Global Equity Index 
(BLOCK Index), med 1,2 miljarder dollar i avgiftsbetalande fonder. 
Detta stärker relationen med Invesco Europe. Jag är också glad att kunna rapportera att 
mitt team och jag under tredje kvartalet slutförde det strategiska förvärvet av en 
minoritetsandel i en schweizisk digital bank. Affären avslutades i början av fjärde kvartalet 
och jag kommer att presentera målet med förvärvet senare under samtalet. 
 
För det tredje blir ursprunget till Coinshares tillväxt alltmer geografiskt 
diversifierat. 
 
CoinShares nya produktinitiativ fortsätter att få draghjälp både på traditionella marknader 
och i krypto-ekosystemet, som tjänsteleverantör, partner och strategisk investerare till 
krypto-inhemska institutioner och äldre finansinstitut. 
 
UPPRÄTTANDE AV DAGORDNING 
 
Nu föreslår jag att vi går in mer i detalj på CoinShares verksamhet under tredje kvartalet. 
Under dagens samtal kommer jag att diskutera några av de mer relevanta höjdpunkterna 
från tredje kvartalet och varför mitt team och jag tror att de har potential att leda till 
förbättrade resultat på top- och bottom-line i framtiden. 
 
Därefter kommer jag att diskutera den senaste strategiska investeringen - i FlowBank SA, 
en av de första schweiziska digitala bankerna med kontor i Genève och Zürich. 
 
Richard, CoinShares CFO, kommer sedan att redogöra för det tredje kvartalets finansiella 
resultat och resultatet för de två huvudverksamheterna: Plattformen för kapitalförvaltning 
och infrastruktur för kapitalmarknader innan vi tar upp den växande verksamheten för 
huvudsakliga investeringar. Jag kommer sedan att lämna avslutande kommentarer. 
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DEL I - BETYDELSEFULLA HÖJDPUNKTER UNDER Q3 
 
Invesco 
 
Låt oss börja med höjdpunkterna för tredje kvartalet, med Invesco Europe som 
utgångspunkt. 
 
Som jag diskuterade förra kvartalet var planen att integrera denna verksamhet helt och 
hållet i slutet av tredje kvartalet och detta har genomförts när de nya teammedlemmarna 
har etablerat sig inom den bredare forskningsgruppen CoinShares Research. Denna 
plattform väcker intresse från två typer av allokatorer: Den första allokatorn är ännu inte 
redo för en direkt exponering mot kryptovalutor men är intresserad av 
investeringsmöjligheter inom den framväxande sektorn för kryptoaktier och 
blockkedjeteknik. Den andra försöker diversifiera sin andel i ekosystemet inom digitala 
tillgångar genom att exponera sig för bolag som stöder dess pågående utveckling. Som 
jag kommer att ta upp senare när jag diskuterar den växande investeringsgrenen är jag 
övertygad om att denna bransch kommer att starta en mängd nya företag som kommer 
att bli marknadsledande. CoinShares Research-team har identifierat 57 av dessa 
börsnoterade renodlade kryptobolag runt om i världen som representerar 100 miljarder 
dollar i marknadsvärde och som växer. Indexet omfattar olika affärsbranscher, från 
gruvbolag (35%) till kryptobörser (26%) och fintechbolag som CoinShares. Endast 25% 
av dessa bolag följde den traditionella vägen till börsnotering, medan resten använde sig 
av snabba metoder som omvända uppköp, ändrade bolagsanknytningar eller SPAC:er. I 
takt med att marknaden för kryptovalutor fortsätter att växa från en industri på 1 till 10 
miljarder dollar kommer kryptoaktier att växa tillsammans med de underliggande 
tillgångarna. 
 
Som en del av CoinShares tillväxtstrategi finns det ett fokus på att utöka 
produkttillgången till nya geografiska områden. I början av andra kvartalet hade denna 
produkt en feeder struktur i Japan. I slutet av tredje kvartalet hade Equity Index en 
matarfond i Thailand och en annan har godkänts av den indiska tillsynsmyndigheten. 
Dessa plattformsutvidgningar skapar unika investeringsmöjligheter för lokala investerare 
som historiskt sett har haft svårt att investera utomlands. 
 
Samarbetet med Invesco Europe går mycket bra och båda grupperna arbetar för att hitta 
nya vägar för tillväxt. Under de senaste veckorna har jag fått frågor om förhållandet till 
Invesco US som en uppföljning av kommentarer från ett jämlikt bolag och jag vill 
förtydliga detta. 
 
Invesco US och Invesco Europe är två oberoende enheter. CoinShares har enligt sitt 
pressmeddelande ett samarbete med Invesco Europe som även omfattar de asiatiska 
marknaderna och har ett starkt fokus på institutionella investerare. USA ingår inte i detta 
strategiska samarbete. 
 
Förhållandet med Invesco Europe är fortfarande ungt och jag är övertygad om att det 
kommer att kunna skapa flera möjligheter som gynnar båda parter. Jag känner mig 
inspirerad av samarbetet mellan de båda grupperna under det senaste kvartalet och av 
det resultat som det kommer att ge redan under det fjärde kvartalet. 
 
Efter att ha klargjort dessa externa tillväxtmöjligheter med Invesco Europe vill jag nu 
fokusera på de befintliga portföljplattformarna som handlar under varumärkena XBT 
Provider och CoinShares Digital Securities. 
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CSDS / XBT Provider 
 
Under resultatsamtalet för det andra kvartalet diskuterade jag produktsvitens geografiska 
expansion. Vid denna tidpunkt var XBT Providers produkter noterade på Nasdaq 
Stockholm och Stuttgart-börserna. Plattformen CoinShares Digital Securities ("CSDS"), 
även känd som CoinShares Physical, gjorde det möjligt för oss att lista produkter på SIX 
Swiss Exchange, Xetra och några mindre accesspunkter som Tradegate och Gettex. 
 
Under tredje kvartalet fortsatte expansionen genom att CoinShares fysiska produkter 
noterades på Euronext i Paris och Amsterdam. 
 
CoinShares fysiska plattform gick i drift under första kvartalet och var i slutet av första 
kvartalet Europas femte största plattform för förvaltning av digitala tillgångar när det gäller 
inflöden av BTC och ETH. I slutet av andra kvartalet var plattformen på väg mot en tredje 
plats och ligger för närvarande på andra plats under fjärde kvartalet. 
 
Med ett gediget nätverk av platser som kan fungera som accesspunkter blir nästa fråga 
själva produktutbudet. När det gäller lansering av nya produkter är det verkliga målet att 
på alla plattformar kunna lansera ett brett spektrum av produkter med en enda tillgång 
inom tio arbetsdagar, under förutsättning att de uppfyller de olika myndighetskraven. 
Dessutom är kapaciteten att lansera Benchmark-reglerade produkter med olika 
indexeringslogiker och mekanismer avgörande. 
 
Att vinna kapacitetsracet är en mycket bättre strukturell vinst för bolaget och aktieägarna. 
Det är också en garanti för att det skapas solida plattformar som kommer att upprätthålla 
intresset från institutionella investerare och stå emot myndigheters granskning. 
 
Låt oss använda exemplet med staking och skapandet av en produkt som gör det möjligt 
för innehavarna att vara mottagare av intäkter från staking från den underliggande digitala 
tillgången. 
 
För att göra detta krävs en förvaltare som har stöd för staking i sin egen infrastruktur samt 
en förvaltare och en administratör som förstår sig på staking. Detta kräver också ett sätt 
att betala ut dessa staking-intäkter på ett "rättvist och öppet" sätt utan att skapa en 
arbitragemöjlighet eller en skattepliktig händelse för bolaget. Slutligen måste 
tillsynsmyndigheter och börser som granskar sådana arrangemang vara nöjda med 
strukturen på en produkt som innehåller staking. 
 
Som tidigare nämnts är målet att skapa produkter som kommer att stå sig genom tiderna, 
som ger kunderna något nytt och attraktivt och som i slutändan kommer att öka värdet för 
CoinShares. Det är därför viktigt att teamet fokuserar sin uppmärksamhet på dessa frågor 
i stället för att låta sig distraheras av enkla, ofta vilseledande kortsiktiga vinster. 
 
Ur en ren distributionssynvinkel bibehöll bolaget sin marknadsposition och närvaro under 
tredje kvartalet och säljteamet hade kontakt med över 300 kvalificerade institutionella 
investerare. Även om försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter avtog under de 
traditionellt lugnare sommarmånaderna, ökade andelen bolag som aktivt överväger 
investeringar i digitala tillgångar från 60% till 80%, vilket framgår av den senaste 
undersökningen av institutionella investerare, som finns på CoinShares webbplats under 
rubriken Research. 
Tredje kvartalet satte rekord för CoinShares när det gäller intresse från institutionella 
allokatörer för forskningsresultat när teamet täckte utvecklingen inom DeFi, Lightning 
Network och Crypto Equity-marknaderna. Knowledge Bytes, den utbildningsresurs för 
kunder som lanserades under tredje kvartalet, har antagits av vissa privata banker och 
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förmögenhetsförvaltare för att utbilda sina kunder om digitala tillgångar. 
 
Innan jag avslutar denna uppdatering av plattformarna för kapitalförvaltning vill jag beröra 
resultatet av försöket att förvärva Peak AM Securities AB ("Peak"), vilket nämndes i 
noteringsprospektet. 
 
• För det första avslutades transaktionen i slutet av augusti 2021 och jag tackar Peak-

ledningsgruppen för deras stöd och samarbete under hela processen. 
• För det andra hittade vårt team för juridik och efterlevnad ett sätt att undanröja 

risken i samband med garantin genom att överföra den internt, med alla nödvändiga 
godkännanden, till CoinShares Capital Markets (Jersey) Limited - det bolag som 
tillhandahåller säkringsmöjligheter för XBT Provider-plattformen. 

 
CoinShares kunder drar nu nytta av ett mer transparent upplägg genom att 
programgarantin och säkringen sker i samma enhet. 
 
CoinShares aktieägare kan nu vara säkra på att ytterligare åtgärder har vidtagits för att 
säkerställa kontinuiteten för XBT Provider och för att tillfredsställa Jersey-regulatorn med 
uppgraderingen av upplägget. 
 
Denna riskfaktor från Jersey-regulatorn som tidigare redovisades i prospektet för första 
kvartalets notering, är nu upphävd. 
 
CSCM och teknik 
 
Innan jag går över till kapitalmarknadsverksamheten vill jag understryka att CoinShares 
bygger på infrastruktur, med uppkoppling och olika tekniklager som grund för 
verksamheten. 
 
Kapitalmarknadsverksamheten är algoritmisk och styrs av kod, från uppkomst till 
genomförande. Teamet består huvudsakligen av ingenjörer och operatörer med en stark 
förståelse för infrastruktur inom digitala tillgångar, marknadsstrukturer och produktflöden. 
 
Förenklat kan denna verksamhet delas in i tre huvudgrupper: 
 

1) Likviditetsavsättningar 
2) Deltaneutrala handelsstrategier 
3) Fast avkastning 

 
Tillhandahållandet av likviditet började som en stödfunktion för plattformarna för 
kapitalförvaltning. För att få en framgångsrik plattform för kapitalförvaltning måste 
kunderna bygga upp ett förtroende för produkterna. Plattformen behövde ha snäva 
"spreads", bra marknadsdjup och minimerat med spårningsfel, oavsett tid på dagen och 
volatilitet hos de underliggande kryptovalutorna. Det är ett faktum att dessa produkter är 
de bästa och erkänns som sådana av professionella investerare tack vare CoinShares 
likviditetsaggregatorer som erbjuder djup likviditetskapacitet. Denna verksamhet, som 
ursprungligen utformades för att stödja plattformarna för kapitalförvaltning, har utvidgats 
till att omfatta andra produkter, t.ex. den från våra kanadensiska partner 3IQ, men också 
till börser. För att fortsätta att öka CoinShares infrastrukturkapacitet håller 
ingenjörsteamet för närvarande på att utforma nästa version av infrastrukturen. Därför 
anslöt sig fler ingenjörer till teamet under Q3. 
 
De deltaneutrala handelsstrategierna började ta fart med CoinShares balansräkning och 

7 | 23 



 

har gjort CoinShares till en av de största aktörerna på derivatmarknaden. Denna 
affärsverksamhet kommer att fortsätta att växa som en följd av expansionen av öppna 
räntor och balansräkningskapacitet. Detta kommer att stödjas av den kontinuerliga 
förbättringen av teknikstacken, minskad latenstid och minskad totalkostnad för utförandet, 
både utifrån en standardutförandekostnad och utifrån en marknads glidningsvinkel. 
 
Slutligen är fast inkomst eller kredit självförklarande. Denna verksamhet började som en 
ren kreditbok för optimering av balansräkningen och diversifiering av intäkterna och blir 
nu en aktiv bok med inriktning på decentraliserad finansiering där teamet deltar i krypto 
yielding, farming och staking. 
 
Det finns två gemensamma punkter mellan dessa tre kapitalmarknadsverksamheter: 
 
För det första är de alla icke-riktade. Det finns inga spekulationer om marknadens 
riktning. Snarare hjälper de till att hitta priser och gör marknaderna effektivare tack vare 
teknik och infrastruktur för uppkoppling. 
 
För det andra genererar denna verksamhet intäkter som i hög grad är återkommande och 
förutsägbara. Om man utgår från en övergripande prisnivå för digitala tillgångar och en 
förväntad volatilitetsprofil kan man med en viss grad av säkerhet prognostisera en 
förväntad intäkt. 
 
Sedan 2014 har CoinShares i huvudsak varit självfinansierat. 18 miljoner dollar i externt 
kapital har anskaffats, varav 15 miljoner dollar var relaterade till det offentliga erbjudandet 
i mars 2021. Kassaflödena från kapitalmarknadsverksamheten har finansierat bolagets 
tillväxt och investeringar, med minimal utspädning för våra aktieägare. En sådan 
tillväxtpolitik är inte möjlig utan kapacitet att prognostisera intäkterna från 
kapitalmarknadsverksamheten. 
 
I takt med att CoinShares och kryptovalutaindustrin fortsätter att utvecklas och växa i takt 
med varandra, utvecklas även kapitalmarknadsverksamheten för att dra nytta av 
möjligheterna på nya marknader. Eftersom framtiden för finansiella tjänster rör sig "on-
chain" vill CoinShares ligga i framkant när det gäller nya sätt att paketera, distribuera och 
konsumera finansiella tjänster eller andra tillgångar i tokeniserad form. Det är ingen idé 
att stanna kvar och återskapa en infrastruktur från 1970. 
 
Förra året stod vi värd för CoinShares första årliga Crypto Credit Summit, då ekosystemet 
DeFi hade ett totalt värde på cirka 10 miljarder dollar låst. Ett år senare har många av de 
bolag och projekt som deltog i eventet passerat en värdering på 1 miljard dollar och DeFi-
ekosystemet har över 100 miljarder dollar i säkerhet bara på Ethereum. Under de senaste 
månaderna har vårt team aktivt "odlat avkastning", deltagit i DeFi-projekt som bygger på 
Layer 2-protokoll och utforskat nya decentraliserade marknader. 
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Nyligen började CoinShares delta i styrningen av dessa nya protokoll. Som väktare för 
Aave-protokollet är CoinShares till exempel en av tio viktiga signatärer som kan använda 
Aaves kassa enligt instruktioner från tokeninnehavarna. 
 
Teamet fortsätter att aktivt utforska möjligheter att fungera som förvaltare och intressent i 
dessa nya nätverk. 
 
Dessutom började vårt ingenjörsteam att bygga ut en infrastruktur för "staking". 
 
DEL II - FLOWBANK 
 
Den här diskussionen om att odla möjligheter leder till vår senaste strategiska investering i 
början av oktober, FlowBank, en digital bank med huvudkontor i Schweiz. Detta är en 
händelse som inträffade efter avslutningen av tredje kvartalet och därför finns investeringen 
inte med i vår balansräkning för den 30 september, men låt mig bara ge några viktiga punkter. 
 
Jag träffade FlowBank i början av 2018 när de bara var ett projekt i huvudet på grundaren och 
serieentreprenören. Redan 2017 stod det klart hur fördelaktigt det kan vara för CoinShares att 
vara nära en bank. FlowBank tog lite längre tid än väntat att komma ut på marknaden 
eftersom de ville skapa något verkligt omvälvande i det schweiziska banklandskapet: Den 
första helt digitala reglerade schweiziska banken. 
 
FlowBanks slogan är "Seriously Simple Swiss Banking". Det är en spelifiering av den 
schweiziska bankupplevelsen, som tar bort papper, tar bort dammiga kundrepresentanter och 
gör det till en immersiv upplevelse. Med andra ord, lägg in ett schweiziskt bankramverk, det 
bästa från Revolut, Robinhood och Sofi och du får FlowBank. 
 
Så varför är det bra för CoinShares att bli en strategisk partner? 
 
För det första... Coinshares har en teknik- och trading-infrastruktur som FlowBank kan bygga 
utifrån. FlowBank vill erbjuda sina kunder krypto och söker FINMA:s godkännande för detta 
och erbjuder redan alla CoinShares listade produkter, men den verkliga förändringen är att ge 
direkt tillgång till krypto. Det vill säg att kunderna kommer kunna köpa/sälja krypto men även få 
direkt tillgång till custody- och staking-tjänster. CoinShares tradinginfrastruktur är det perfekta 
grundlagret för FlowBank. Att vara teknikpartner för en reglerad institution är ett starkt 
förtroende för kvaliteten på våra infrastrukturer och tekniker. Detta är en stark berättelse som 
man ser i USA med OCC:s reglering. 
 
För det andra har CoinShares ambition alltid varit att komma närmare slutkunden. Med andra 
ord är det viktigt att utnyttja kraften i data och kundanskaffning. Att arbeta nära FlowBank är 
ett steg i den riktningen och förbereder framtiden för CoinShares konsumentplattformar. Att 
lära sig av data, vilka CoinShares kunder är och hur de konsumerar, kommer att ge oss mer 
kapacitet att förfina våra planer för marknadsintroduktion och produktplaner. 
 
För det tredje är Schweiz ett av de mest framsynta länderna i Kontinentaleuropa när det gäller 
krypto. CoinShares är dock inte närvarande där, bortsett från produktlistor på SIX. Att etablera 
ens en indirekt närvaro via FlowBank i en stabil jurisdiktion med ett tydligt regelverk kring 
digitala tillgångar är positivt för CoinShares - nu och i framtiden. 
 
Jag lämnar nu över till Richard för att gå igenom de finansiella siffrorna för tredje kvartalet. 
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DEL III - FINANSIELLA HÖJDPUNKTER 
 
RICHARD NASH 
CoinShares - CFO 
 
Tack, Jean-Marie. 
 
Koncernens övergripande finansiella resultat har hittills under 2021 varit otroligt starkt. 
Även om inledningen av andra halvåret inte har varit lika anmärkningsvärd som den 
första, har det ändå varit det starkaste tredje kvartalet i koncernens historia med 
förvaltningsavgifter på 18,4 miljoner pund samt vinster och intäkter från vår 
kapitalmarknadsinfrastruktur på 8,4 miljoner pund. Vårt resultat har fått en extra skjuts i 
form av vinster från vår portfölj med huvudsakliga investeringar, vilket gav oss en EBITDA 
på 25,9 miljoner pund för kvartalet. Detta innebär att vår totala EBITDA för året hittills 
uppgår till 88,8 miljoner pund, med ett totalresultat på 84,8 miljoner pund. 
 
Vi har tagit tillfället i akt att presentera våra resultat på kvartalsbasis sedan början av 
2020, eftersom det alltid är bra att sätta en uppsättning resultat i ett sammanhang. Som 
noterades vid föregående samtal (och som ni kan se i diagrammet här), upplevde 
koncernen ett betydande resultatsprång när den gick in i 2021. Vi har lyckats behålla 
denna dynamik under Q3 och den marknadsaktivitet som vi har sett hittills under Q4 har 
varit lovande, med de senaste prishöjningarna som gynnat alla delar av verksamheten. 
 
Innan jag går in på var och en av våra affärsområden vill jag återigen uppmana alla som 
lyssnar att ta en titt på den fullständiga resultatrapporten som släpptes i morse och som 
går in mer i detalj på koncernens finansiella resultat. 
 
Finansiella höjdpunkter: Kapitalförvaltning 
 
Under de nio månader som avslutades i september 2021 har koncernens plattform för 
kapitalförvaltning genererat avgifter på totalt 55 miljoner pund, jämfört med 11,3 miljoner 
pund för samma period 2020 och 18,4 miljoner pund för helåret 2020. Därför har vårt 
resultat för 2021 redan fördubblats jämfört med resultatet för helåret 2020. 
 
De flesta av dessa avgifter kommer naturligtvis från vår gamla produkt XBT Provider, 
men vi börjar nu se intäkter från andra produkter som vi har lanserat och förvärvat för att 
diversifiera denna affärsenhet. CoinShares Physical har bidragit med avgifter på 376 000 
pund från år till år och genererar för närvarande årliga avgifter på cirka 1,1 miljoner pund. 
Den nyligen förvärvade indexverksamheten som var en av de viktigaste frågorna vid vår 
senaste rapport, har redan bidragit med ytterligare 616 000 pund och genererar för 
närvarande avgifter på årsbasis på cirka 2,3 miljoner pund. 
 
Om vi tar ett kort steg tillbaka och återigen tänker på de två faktorer som driver 
förvaltningsavgifterna för våra ETP:er, nettoflöden och priser på digitala tillgångar, vill vi 
fokusera på den som ligger inom vårt ansvarsområde, vilket självklart är flödet. Vi har 
noga följt veckoflödena, inte bara när det gäller våra egna produkter, utan även våra 
konkurrenters produkter runt om i Europa. Vi uppmuntrar er att göra detsamma genom att 
hänvisa till våra veckovisa rapporter om fondflöden som publiceras på vår webbplats. 
 
När vi tittar på flöden för XBT jämfört med CoinShares Physical anser vi att de måste 
betraktas på olika sätt. Den förstnämnda har en lång historik och en AUM som har vuxit 
betydligt under de senaste åren på grund av prisuppgången. Den senare är vår nyligen 
lanserade produktsvit med fysiskt stöd och annorlunda prissättning. 
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Under andra kvartalet 2021 var CoinShares Digital Securities (emittenten av CoinShares 
Physical-produkterna) den femte bäst presterande emittenten inom området när det gäller 
inflöde av BTC och ETH tillsammans. Under tredje kvartalet blev den den tredje bästa 
presterande. Även om landskapet har förändrats under fjärde kvartalet efter lanseringen 
av ProShares Bitcoin ETF, ser vi fortfarande att CoinShares Physical får ett starkt fotfäste 
på marknaden för nya flöden, vilket är ett bevis på vårt teams hårda arbete, kunnande 
och strävsamhet med att se till att dess produkter finns tillgängliga på en rad olika börser. 
 
XBT Provider å andra sidan såg några anmärkningsvärda utflöden under H1 när priserna 
på digitala tillgångar steg. Utflödet minskade avsevärt under Q3 och hittills under Q4 har 
vi sett relativt neutrala flöden. Medan XBT har minskat i AUM-termer under 2021 har 
kundbasen intressant nog expanderat avsevärt, från 24 000 i början av året till 72 000 i 
slutet av tredje kvartalet. Detta tyder på att vårt utflöde är representativt för människor 
som i vissa fall har gjort betydande vinster efter att ha haft XBT i flera år. Detta utflöde 
kompenseras av ett större antal små innehavare som förvärvar XBT för första gången. 
Detta är ett lovande mått som kastar ett annat ljus på en enklare analys av nettoutflödet 
för XBT. 
 
I slutet av september uppgick AUM-nivån för våra två ETP-plattformar, XBT Provider och 
CoinShares Physical, till cirka 2,9 miljarder pund och denna siffra har ökat ytterligare 
sedan kvartalsslutet på grund av den starka utvecklingen av Bitcoin och Ethereum under 
oktober. 
 
Vårt fokus för fjärde kvartalet är ungefär detsamma som för tredje kvartalet: utforska nya 
potentiella produktlanseringar och styra in så mycket inflöde som möjligt till våra 
produkter för att ackumulera AUM för att ytterligare öka förvaltningsavgifterna. Vi hoppas 
att detta tillvägagångssätt kommer att göra det möjligt för oss att dra nytta av eventuella 
ytterligare prisökningar på digitala tillgångar under resten av 2021. 
 
Finansiella höjdpunkter: Infrastruktur för kapitalmarknader 
 
Jämfört med den aktiva marknaden under första halvåret var tredje kvartalet relativt lugnt. 
Eftersom vår infrastruktur för kapitalmarknader presterar bäst på en aktiv marknad var 
resultatet under kvartalet lägre än under första och andra kvartalet. Trots detta var de 
totala inkomsterna och vinsterna fortfarande över 8,4 miljoner pund, vilket är högre än 
något kvartal under 2020. 
 
Hittills under året har infrastruktur för kapitalmarknader genererat intäkter och vinster på 
över 45,8 miljoner pund jämfört med 16,8 miljoner pund för helåret som avslutades i 
december 2020. Som ni kan se i uppdelningen av siffran för 2021 ökade 
likviditetsförsörjning, deltaneutrala handelsstrategier och ränteverksamhet betydligt 
jämfört med året innan. 
 
Det minskade flödet på våra egna produkter under detta relativt lugna kvartal resulterade 
i färre möjligheter till likviditetsförsörjning och på samma sätt gav den minskade 
volatiliteten färre möjligheter att genomföra lönsamma deltaneutrala handelsstrategier. 
Vår verksamhet med räntebärande tillgångar har utvecklats väl och genererade 
ränteintäkter på cirka 3 miljoner pund. Detta illustrerar vikten av att ha verksamheter inom 
koncernen som kan generera vinster under olika marknadsförhållanden. 
 
Liksom för vår plattform för kapitalförvaltning är vår strategi för resten av året densamma 
som den vi meddelade i vårt tidigare resultatsamtal. Vi kommer att fortsätta att investera i 
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och bygga upp vår teknikplattform så att vi kan ta oss in på nya marknader och 
genomföra strategier som hjälper oss att dra nytta av alla marknadsmiljöer. 
 
Huvudsakliga investeringar 
 
Under vårt resultatsamtal för andra kvartalet delade vi upp koncernens olika investeringar 
mer i detalj, med tanke på att vi ser att CoinShares huvudsakliga investerings arm 
kommer att bli en mer betydande del av koncernen i takt med att vi går framåt. Som ni 
kommer att se i den här kvartalsrapporten har vi fortsatt med detta tillvägagångssätt och 
det börjar utgöra en tredje affärsenhet inom CoinShares vid sidan av vår plattform för 
kapitalförvaltning och vår infrastruktur för kapitalmarknader. Vi kommer att fortsätta att 
utöka vår rapportering om vår investeringsverksamhet i takt med att den blir allt viktigare 
för att skapa långsiktigt aktieägarvärde. 
 
Under kvartalet har koncernens kombinerade innehav ökat med cirka 4,8 miljoner pund 
till drygt 17 miljoner pund. Detta innebär att de totala vinster som redovisats hittills under 
året uppgår till över 8,9 miljoner pund. 
 
Denna ökning beror främst på vinster i verkligt värde på befintliga innehav, snarare än på 
tillägg till portföljen. 
 
De viktigaste vinsterna under kvartalet är hänförliga till tre specifika innehav. 
 
För det första har vi koncernens Solana-innehav som har fått en ökning på 1,69 miljoner 
pund på grund av prisuppvärdering. Solana är ett "layer 1" blockkedjeprotkontroll som har 
fått en betydande spridning och tillväxt sedan vi investerade första gången i första 
kvartalet. Vi investerar också aktivt i projekt som bygger på Solana och kommer att 
tillkännage några av dessa investeringar under de kommande månaderna när vi bygger, 
köper och samarbetar med fler projekt som utnyttjar denna nya blockkedjeinfrastruktur. 
 
För det andra har vår andel på 9,9% i 3iQ, Kanadas största förvaltare av digitala 
tillgångar, omvärderats uppåt efter fortsatt starka resultat, vilket framgår av 3iQ:s 
reviderade årsredovisning för det år som avslutades den 30 juni 2021. Vi noterar att det 
bokförda värdet på denna investering fortfarande är lägre än det värde som den senaste 
kapitalanskaffningen gav upphov till. 
 
Slutligen har den räntefordran från CoinShares Ventures, en riskkapitalfond som 
fokuserar på att investera i eget kapital i tidiga skeden som koncernen tog upp under 
2019, fått ett betydande uppsving efter en höjning av fondens NAV. Detta berodde främst 
på innehavet i Blockdaemon som tog in 155 miljoner dollar med en värdering på 1,25 
miljarder dollar och som är den första enhörningen i portföljen. Fonden hade också sin 
första exit då Zabo förvärvades av Coinbase. 
 
Även om det inte återspeglas i vår balansräkning för det tredje kvartalet har vi också gjort 
flera ytterligare investeringar efter kvartalets slut, bland annat innehavet i FlowBank som 
vi nämnde tidigare i detta samtal. 
 
 
 
Finansiella höjdpunkter: Slutsats 
 
Avslutningsvis vill jag fästa allas uppmärksamhet på koncernens ökade nettotillgångar 
sedan början av 2020. Resultatet av omstruktureringen av koncernen i slutet av 2020, 
före börsnoteringen, gav koncernen inte bara den lämpligaste strukturen för en 
börsnotering, utan också den lämpligaste strukturen för tillväxt, vilket ger oss möjlighet att 
se till att de möjligheter som uppstår genom den pågående utvecklingen av branschen 
inom digitala tillgångar i slutändan leder till en ökning av CoinShares nettotillgångar. 
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Som vi kan se i diagrammet här har koncernens nettotillgångar ökat med 196% under 
den niomånadersperiod som avslutades i september 2021 och uppgår nu till 167,2 
miljoner pund. 
 
Jag lämnar nu över till Jean-Marie. 
 
Avslutande kommentarer 
 
 
JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - CEO 
 
Låt oss sammanfatta bortom de finansiella uppgifter som Richard presenterade. 
Avslutningsvis finns det fyra saker att ta med sig som avslutar CoinShares resultatsamtal 
för Q3 2021. 
 
För det första är CoinShares grundförutsättningar mycket robusta: 
 
Sedan 2014 har Coinshares fortsatt att utveckla modern infrastruktur och teknik för att 
effektivt kunna interagera med ekosystemet inom digitala tillgångar genom sina 
plattformar för kapitalförvaltning och sin kapitalmarknadsverksamhet. CoinShares två 
kommersiella pelare som förvaltas av ett erfaret team, har blivit en konkurrensfördel som 
gör det möjligt att skörda både strukturella och tillfälliga tillväxtmöjligheter. 
 
För det andra är CoinShares expansionsmodell systematisk: 
 
På den organiska tillväxtfronten ger CoinShares expansionsmodell positiva resultat. Trots 
vissa motvindar i början av tredje kvartalet, överträffades resultaten år till år. Detta är 
både tack vare teamets expertis och CoinShares produktportföljs relevans. 
På den externa tillväxtfronten förbereder affärsbeslut som Invesco och FlowBank 
morgondagens källor till ytterligare resultat på ett kostnadseffektivt sätt. Dagens externa 
tillväxt är morgondagens organiska tillväxt. 
För att vidare diversifiera så växer CoinShares även geografiskt. 
 
För det tredje är CoinShares expansion redo att omfatta nya ambitionsnivåer: 
 
CoinShares team är skickligt, erfaret och hängivet. CoinShares har genererat 
förvaltningsavgifter, handelsvinster och investeringsökningar på sammanlagt 109,9 
miljoner pund. 
Som VD för CoinShares är mitt mål enkelt: att fördubbla denna högmarginalverksamhet 
med ett obevekligt tempo. Före nästa resultatsamtal planerar jag att formalisera och dela 
med mig av bolagets vision mer i detalj och fastställa riktningen för de kommande åren. 
 
Slutligen håller CoinShares synlighet på att förbättrats: 
 
Medan genomförandet av affärer har varit obevekligt, är CoinShares som börsnoterat 
bolag fortfarande inte tillräckligt synligt för den bredare investerarkåren. Beviset för detta 
är CoinShares akties dagliga likviditet som visserligen ligger i mitten av handelsbordet för 
ett First North Growth-listat bolag, men som faller till botten när den normaliseras efter 
börsvärde. Analytikerrapporten från Edison är ett första steg i rätt riktning men den är inte 
tillräcklig. Jag har beslutat, med stöd av styrelsen, att fortsätta att höja CoinShares profil 
genom att förbereda bolaget för en uppflyttning till Nasdaq Stockholms reglerade 
segment. Detta kommer att skapa en grund för att söka ytterligare korslistningar över hela 
världen. Det beräknade måldatumet för uppflyttningen, med förbehåll för Nasdaqs 
godkännande, är slutet av andra kvartalet/början av tredje kvartalet 2022. 
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Avslutningsvis - vi fokuserar inte bara på resurser att stärka och utöka vad CoinShares 
är: Europas största och mest erfarna bolag inom digitala tillgångar, samtidigt som vi aktivt 
förbereder oss för framtiden. CoinShares har alltid varit synonymt med genomförande 
och leverans och framtiden ligger i våra händer. 
 
Moderatorn, kan du öppna samtalet för frågor?
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FRÅGOR OCH SVAR 
KONFERENSSAMTAL | Q3 2021 
 
 
 
JERI-LEA BROWN 
CoinShares - företagstjänster 
 
Tack, moderatorn. Den första frågan vi har avser hur ni ser på eller förklarar 
värderingsrabatten jämfört med amerikanska konkurrenter med mått som AUM, EV och 
EBITDA? 
 
JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - CEO 
 
Tack, Jeri. Jag tar den här frågan. CoinShares aktieforskningsteam har utfört en hel del 
arbete när det gäller värdering av alla företag runt om i världen och vi har hittills 
identifierat 100 renodlade kryptobolag som är utspridda över hela världen med mycket 
god spridning. 95% av marknadsvärdet är dock koncentrerat till USA. 
 
Det finns alltså en mycket välkänd värderingsproblematik mellan Europa och USA som 
utgångspunkt och även mellan Europa och Asien. Nu är avsaknaden av organisk likviditet 
på Stockholmsbörsen för CoinShares aktie också ett problem och vi ser att detta bara 
ökar vårt problem. 
 
Det är därför vi, som jag nämnde för några minuter sedan, vill uppflytta vårt bolag för att 
öka vår likviditet och vår synlighet och i slutändan prisbildningen. 
 
Jag vet att vi har samlat 25 poäng under de senaste 48 timmarna. Detta är goda nyheter, 
men det är fortfarande inte tillräckligt och likviditeten är fortfarande otillräcklig. 
 
Ur ett rent Nasdaq Growth-perspektiv ligger vi i mitten av handelsbordet, men 
normaliserat efter börsvärde ligger vi i botten. 
 
Så det är vad det är, vi arbetar med att lösa problemet, men en sak är säker: vi befinner 
oss i stort sett på samma nivå när det gäller börsvärde som när vi noterades i mars 2021. 
Vår justerade EBITDA för de följande nio månaderna är dock sex gånger större. Så vad 
det säger mig är att CoinShares vet hur man skalar, CoinShares skalar globalt, men 
marknaden släpar efter när det gäller att erkänna det och vi tar itu med denna fråga just 
nu medan vi talar. 
 
JERI-LEA BROWN 
CoinShares - företagstjänster 
 
Tack, Jean-Marie. 
 
JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - CEO 
 
Bra. 
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JERI-LEA BROWN 
CoinShares - företagstjänster 
 
Nästa fråga gäller produktsamarbeten med Invesco i framtiden. Finns det några specifika 
regionala marknader som ni skulle vilja rikta in er på med sådana produkter? 
 
JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - CEO 
 
Ja, så som vi diskuterade på samtalet idag fokuserar vi verkligen på Europa och EMEA, 
inklusive Japan. USA har avslutat samarbetet med Invesco och, som redan nämnts, gör 
vi väldigt bra framsteg. Japan-matare är igång och har mycket bra understöd. Thailand är 
också igång och ser ett visst inflöde medan vi även lanserar i november i Indien, en 
region med enorm potential för en sådan sak. Så vi ser mycket fram emot nästa nya 
satsning med Invesco. 
 
JERI-LEA BROWN 
CoinShares - företagstjänster 
 
Bra. Tack. Nästa fråga är om det finns några planerade användningsområden för de 
kontanta intäkterna efter pågående inlösen av XBT? 
 
RICHARD NASH 
CoinShares - CFO 
 
Visst, jag.. 
 
JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - CEO 
 
Jag tror att det är en fråga för Richard. 
 
RICHARD NASH 
CoinShares - CFO 
 
Ja. Jag tar den här. Så, ja, och det stämmer helt och hållet, inlösen på XBT frigör 
verkligen kontanter för koncernen och i år hade vi ett utflöde på cirka 1 miljard dollar, 
vilket i sin tur frigjorde cirka 11 miljoner pund i förvaltningsavgift. 
 
I stort sett har dessa pengar använts för att ytterligare förbättra kapitalmarknadsgruppens 
handelsverksamhet. Som vi alltid vill påminna folk om så innebär teamets handels- och 
säkringsverksamhet ingen riktningsrisk. Därför måste alla affärer som genomförs eller 
framtida positioner säkras i enlighet med detta, och ju mer kontanter vi har, desto mer 
kraft kan vi investera i lönsamma strategier för att skapa ytterligare vinster. 
 
Så på kort sikt är svaret att vi använder dessa pengar till att jobba ”för oss”. På medellång 
till lång sikt ska kassan användas för att fortsätta stödja vår tillväxt och vi fortsätter att 
investera i vår personalbas, vår infrastruktur och även i portföljen med 
huvudinvesteringar.  
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Och som ni har sett i resultatet växer portföljen genom att det verkliga värdet har ökat 
under kvartalet och vi förväntar oss att portföljen kommer att växa ytterligare under resten 
av året och under nästa år genom nuvarande  och nya nvesteringar samt nya förvärv. 
FlowBank är ett exempel på detta. Vi berörde detta tidigare. Det var en investering på 
över 10 miljoner dollar och förmågan att använda den nivån av kontanter till en 
investering har naturligtvis underlättats av det fria kassaflöde som genererades av inlösen 
som vi såg under första halvåret 2021 och in i Q3. 
 
Men när vi ändå talar om XBT-inlösen vill vi påpeka att vi i bilagan till rapporten som vi 
släppte tidigare i dag har inkluderat några nya datum på baksidan som presenteras på 
kvartalsbasis och där finns några grafer som visar koncernens Ethereum- och BTC-flöden 
på kvartalsbasis sedan början av förra året. Och dessa flöden utgörs till stor del av 
emissioner och inlösen på XBT. 
 
Och för en ännu mer kortfattad och fortlöpande bild av dessa flöden och CSDS-flödena 
vill jag återigen påminna alla om den veckovisa rapporten om fondflöden som övervakar 
båda dessa produkter. Och om ni tittar på de senaste rapporterna kan ni faktiskt se att 
utflödet från XBT har stabiliserats något inför det fjärde kvartalet. 
 
JERI-LEA BROWN 
CoinShares - företagstjänster 
 
Tack. Nästa fråga gäller att köp av CS-aktier i Storbritannien inte stöds av vanliga 
investeringsplattformar som Hargreaves Lansdown. Eftersom aktierna inte avvecklas via 
CREST, finns det några planer på att öppna upp CoinShares aktier för fler brittiska 
investerare? 
 
JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - CEO 
 
Jag kan ta det. Detta är en mycket berättigad fråga men det finns ett par punkter i den 
som inte är helt sanna. Först vill jag ge lite bakgrund mina två affärspartners och 
medgrundare, Daniel Masters och Russell Newton, är båda brittiska medborgare och vi 
har vårt huvudkontor i Jersey. Att inte vara noterad i London var till viss del en stor 
frustration, men det var ett faktum att UK Listing Authority inte var särskilt angelägna om 
att se ett kryptobolag noterat där. 
 
Vi är dock en del av Euroclear UK, som är CREST, så våra aktier är dematerialiserade i 
CREST. Vi speglar bara i Euroclear Sweden. Det betyder att om vi skulle få grönt ljus från 
den brittiska myndigheten att lista oss på en brittisk handelsplats, skulle våra aktier vara 
fritt tillgängliga på alla brittiska plattformar. 
 
För närvarande kan plattformar som Hargreaves till och med notera våra aktier, men de 
är inte riktigt säkra på grund av hur regelverket utvecklas i Storbritannien, och söker mer 
klarhet för att veta vad de kan notera och vad de inte kan notera. CoinShares känner 
Hargreaves mycket väl då vi med vår ETP-verksamhet arbetar nära alla 
investeringsplattformar i Storbritannien. Vi hade gärna hittat en lösning, men engelska 
finansinspektionen (FCA) vill inte i nuläget diskutera deras beslut. 
 
Så vi håller oss uppdaterade. Vi fortsätter att arbeta på det, men jag tror inte att vi har 
någon riktig tidslinje och tidslinjen är faktiskt lite utanför vår kontroll för tillfället. 
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JERI-LEA BROWN 
CoinShares - företagstjänster 
 
Okej. Tack. I nästa fråga står det att kapitalmarknaderna är en del av verksamheten, men 
en avgörande faktor för att uppnå marginalerna är tillgångsklassens höga volatilitet. Tror 
ni att kryptoindustrin utvecklas naturligt, är det en tillgångsklass som borde ha allt mindre 
volatilitet och om så är fallet, borde inte arbetet göra allt mindre marginaler? 
 
JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - CEO 
 
Jag tror att Richard kan börja och att jag kan följa upp i den här frågan. 
 
RICHARD NASH 
CoinShares - CFO 
 
Ja visst. Ja, jag menar att kapitalmarknadsverksamheten som grupp verkligen gynnas av 
volatilitet och ja, denna volatilitet tenderar att leda till bättre marginaler totalt sett för 
gruppen. En annan sak som ger bättre marginaler är proportionellt lägre handelsavgifter. 
Ju mer handel vi bedriver, desto högre marginaler kan vi generellt sett uppnå och våra 
handelsvolymer har ökat betydligt under 2021, från ett genomsnitt på månadsbasis under 
2020 på omkring en halv miljard till nu under 2021, över 2 miljarder per månad. 
 
Om man tittar på frågan från en lite annorlunda synvinkel antar jag att om man ställde 
den här frågan för tre eller fyra år sedan skulle svaret att vara ungefär detsamma som nu. 
Ja, volatiliteten och möjligheterna till statistisk arbitrage, till exempel, kommer att minska i 
takt med att vi går framåt, men vi investerar i vår infrastruktur och vårt team för att se till 
att vi kan utveckla nya strategier som kan ge vinster. Om kapitalmarknadsteamet skulle 
använda samma tillvägagångssätt nu som för tre eller fyra år sedan skulle de inte vara 
lika framgångsrika med att generera vinster som de är. På samma sätt är jag säker på att 
de om tre eller fyra år inte kommer att göra samma sak som nu. Jag tror att det viktiga i 
att vårt jobb är att försöka hitta och upprätthålla dessa marginaler, oavsett hur branschen 
utvecklas. 
 
Jean-Marie, vill du ta upp - vill du kommentera detta? 
 
JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - CEO 
 
Ja, du förekommer mig lite där, men okej, jag ska lägga till lite färg här på den slutpunkt 
som du nämnde. 
 
Det är helt klart att vår verksamhet år 2021 skiljer sig mycket från vår verksamhet år 2020 
och även vår verksamhet i H2 skiljer sig från H1, detta är en värld som absolut inte är 
statisk och vi utvecklas ständigt, förfinas ständigt, anpassar och förändrar ständigt det vi 
gör. 
 
Det är absolut inte en given situation och en fast miljö. Men jag gillar att titta på bolag 
som Jump, som skapades 1999. Jump Trading är en av de mest - förmodligen den mest 
framgångsrika prop shopen i världen, men är framför allt ett teknikbolag. 
 
De är -- och i dag är de fortfarande 2021 det bolag som dominerar marknaden, men det 
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enda sättet de kan göra det på är att de fortsätter att investera. De håller sig i framkant, 
de har gjort djärva drag under hela sitt liv sedan 1999 på denna marknad, men det fanns 
folk som 1999 sa att det kommer att finnas folk som kommer att konkurrera med er och 
äta upp er marginal. Men alla dessa människor såg på det med ett mycket snävt 
tankesätt som innebar att de skulle fortsätta att göra exakt vad de gjorde, men i själva 
verket utvecklades de hela tiden, och det är exakt samma sak för CoinShares. 
 
CoinShares har avsevärd datorkapacitet, vi har mycket data, men det är vår 
kapitalmarknadsgrupp som ska analysera all denna data och identifiera affärer i dessa 
marknadsstrukturer för tillgångar och se till att vi fortsätter att tjäna pengar åt våra 
aktieägare. 
 
RICHARD NASH 
CoinShares - CFO 
 
Om jag får inflika här i slutet, en stor del av frågan rörde marginalerna och även om den 
inte specifikt rör kapitalmarknadssidan av verksamheten, vill jag bara kommentera 
marginalerna i allmänhet och hur vi övervakar dem. Den nuvarande EBITDA-analysen 
som ingår i våra års- och kvartalsrapporter, som jag nämnde i dag, ger en övergripande 
marginal för koncernen. 
 
Men när vi för närvarande tittar på varje affärsenhet och verksamheten inom dessa 
affärsenheter delar vi upp dem. Vi fokuserar endast på de högsta intäkterna eller 
vinsterna. När vi nu går vidare och fortsätter att försöka förbättra det sätt på vilket vi 
presenterar våra resultat för marknaden, är en sak som vi planerar att införa nästa år i 
våra rapporter en formell detaljerad uppdelning, vilket innebär att vi går ett steg längre 
och fördelar koncernens kostnader på var och en av våra kommersiella verksamheter. 
 
På så sätt kan vi dela med oss av den vinstmarginal som genereras för varje verksamhet. 
Även om vi följer denna information internt för budgetändamål på affärsenhetsnivå och 
med tanke på den pågående tillväxten och diversifieringen av vår verksamhet och våra 
produkter, kommer vi verkligen att titta på att spåra detta på detaljerad nivå och detta är 
något som har tagits upp av några investerare som vi har talat med under de senaste 
månaderna och som de också vill se. 
 
Och den metoden kommer troligen också att utgöra en stor del av ryggraden i all den 
segmentrapportering som vi kommer att göra enligt IFRS, som vi för närvarande övergår 
till för vår revision 2021, och att övergångsredovisningar som presenteras på det sättet är 
en förutsättning för att söka en notering på en högre börs, vilket Jean-Marie hänvisade till 
tidigare. 
 
JERI-LEA BROWN 
CoinShares - företagstjänster 
 
Okej. Tack till er båda. Nästa fråga handlar om att de senaste framstegen inom ETF:er 
som godkänts av SEC, som generellt innebär mycket goda nyheter för sektorn i 
allmänhet och för CoinShares i synnerhet. Med tanke på att USA är den viktigaste 
marknaden att växa i och att alla dessa lösningar i allmänhet kommer att vara billigare för 
investerare än våra huvudsakliga tillgångar, vilka initiativ har vi för att positionera oss 
konkurrenskraftigt där? 
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JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - CEO 
 
Okej, två saker: för det första godkänner SEC inte en ETF vars kollateral inte är fysisk 
krypto. Istället är det en ETF med derivat som kollateral. Jag tror inte att det är goda 
nyheter på det här sättet. Jag tror att det är goda nyheter för emittenter och dåliga 
nyheter för investerare i USA. 
 
Futures-baserade ETF:er är traditionellt sett lite av en katastrof för långsiktiga innehavare 
på grund av den framtida kostnaden för framtida rolloverkostnader. Om ni tittar på ETF:er 
för råolja, som lanserades i april 2006, tror jag att de har gått ner 90% medan det typiska 
kontraktet har gått upp 10%. 
 
Så detta kommer att bli samma sak för denna typiska ETF-struktur, om inte värre, 
eftersom överföringen eller rolloverkostnader kommer att bli ännu dyrare, och det är 
innan vi ens börjar diskutera frågor om öppna räntor och CME-gränser, som vid någon 
tidpunkt skulle vara maxade och skapa någon form av de facto premieavdragssituation, 
så du är tillbaka i en GBTC-miljö. 
 
Så detta är ett långt svar för att säga att våra produkter faktiskt är mycket bättre än vad 
som finns tillgängligt i USA. Folk är fortfarande mycket villiga att köpa dem och 
naturligtvis tenderar den amerikanska marknaden att köpa amerikanska produkter och 
den europeiska marknaden tenderar att köpa europeiska produkter. Det är alltså alltid ett 
komplicerat tillstånd. 
 
Så vad gör vi när det gäller att åka till USA? Vi åker inte. Vi kommer inte att konkurrera 
med 17 andra emittenter, det är helt meningslöst för oss att vara den 18:e emittenten på 
listan. Vi har redan 3iQ CoinShares i Nordamerika, i Kanada, som går mycket bra. De har 
möjlighet att marknadsföra denna produkt i USA också och kommer att göra det, men det 
är så långt vi troligen kommer att gå gällande detta - i denna takt, eftersom det finns 
alltför många konkurrenter på marknaden där vi inte är tillräckligt väl implementerade för 
att kunna göra någon större skillnad. 
 
JERI-LEA BROWN 
CoinShares - företagstjänster 
 
Okej. Tack. Nästa fråga är om det finns några planer på att öka engagemanget i den 
svenska investerarkåren? Eftersom det verkar som om aktien fortfarande är relativt okänd 
i Sverige, efter att ha talat med svenska investerare, finns det några planer på att anställa 
en svensk IR-ansvarig? 
 
JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - CEO 
 
Ja okej, så jag måste dela upp frågan lite grann. Så när det gäller att anställa någon är 
det något som vi försökte göra. Vi skapade ett erbjudande, men vi lyckades inte med det. 
Så om någon av de närvarande känner till någon bra person som kan ansluta sig till oss i 
Stockholm, kan de maila oss på följande adress inquiries@coinshares.com så tar vi en titt 
på deras CV. 
 
Nu handlar det om vad som behöver göras för att engagera svenskarna. Vi har inte 
tillräckligt bra kontakt med svenskarna i det här skedet. Det finns en kampanj för 
varumärkeskännedom som startar i Sverige just nu för Equity Provider och CoinShares 
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och är en digital kampanj som lanserats av vårt distributionsteam och vi är väldigt glada 
för det. 
 
Vi har också ett partnerskap med Direct som är en nordisk interaktiv mäklare som 
kommer att marknadsföra intervjuer för CoinShares varje kvartal framöver. Så vi går i rätt 
riktning, steg för steg. Det är sant att vi inte är tillräckligt väl implementerade i Sverige. Vi 
tar inte emot svenskar som ledningsgrupp. Vi har alltså en liten lucka att fylla, men 
Richard nämnde, förlåt, vad jag nämnde före samtalet om uppflyttning. Vi har vissa krav 
för att till exempel utöka vår styrelse. Vi har Johan Lundberg i vår styrelse som den lokala 
representanten i Sverige, om jag får säga så, men vi kommer säkert att lägga till fler 
lokala galjonsfigurer också för att både kunna ge mer självständigt och vi hoppas 
verkligen att det också kommer att hjälpa oss att hitta rätt vägar till den svenska 
investerarkåren. 
 
JERI-LEA BROWN 
CoinShares - företagstjänster 
 
Tack. Och bara som en sista fråga, kan ni ge en uppdatering av tidsplanen för en 
eventuell notering på Nasdaq i USA? 
 
JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - CEO 
 
Ja det där är en bra fråga. Nej alltså, vi meddelade just att vi försöker få en uppflyttning i 
Sverige, så det är första steget. Vi måste först genomföra uppflyttningen i Sverige och om 
denna uppflyttning lyckas, vilket jag är säker på, kommer vi sedan att kunna korslista eller 
dubbellista på en annan marknadsplats, som kan vara i USA eller i Europa, men för att 
kunna öppna denna möjlighet för notering i USA måste vi först uppflytta i Sverige. 
 
Så som jag nämnde, så jobbar vi med uppflyttning i Sverige med ett måldatum i slutet av 
andra kvartalet, början av tredje kvartalet 2022. Så vårt team måste också göra affärer, 
så vi fortsätter att arbeta så fort vi kan med alla dessa projekt, men vi måste naturligtvis 
ge tid till alla uppdateringar, vi måste göra vår bolagsstruktur och vår bolagsinfrastruktur, 
skulle jag vilja säga, för att kunna uppfylla Nasdaq Stockholms krav. 
 
En viktig del av detta är det som Richard har arbetat med sedan börsnoteringen, vilket i 
princip innebär att uppgradera våra redovisningsstandarder enligt IFRS för de senaste tre 
åren och att få revisionsgodkännande för dem. Så det är mycket arbete och det är en - vi 
kan gå framåt så fort vi kan, men det dröjer fortfarande lite innan vi får grönt ljus och kan 
gå framåt snabbare. 
 
JERI-LEA BROWN 
CoinShares - företagstjänster 
 
Bra. Tack Jean-Marie och Richard för att ni svarade på dessa frågor. Vi har tyvärr inte 
mer tid. Vi kommer att försöka besvara alla frågor som vi inte fick svar på under dagens 
samtal via e-post. Tack alla för att ni var med. Vi kommer nu att avsluta samtalet. 
 
MODERATOR 
 
Detta avslutar dagens telefonkonferens. Tack för ert deltagande. Ni kan nu koppla bort 
samtalet. 
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Utskrift från Refinitiv 
 
ANSVARSFRISKRIVNING: Refinitiv förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokument, innehåll eller 
annan information på denna webbplats utan skyldighet att meddela någon person om sådana ändringar. I 
de konferenssamtal som Event Briefs baseras på kan företag göra prognoser eller andra framåtblickande 
uttalanden om en mängd olika saker. Sådana framåtblickande uttalanden baseras på nuvarande 
förväntningar och innebär risker och osäkerheter. De faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från dem 
som anges i de framåtblickande uttalandena på grund av ett antal viktiga faktorer och risker, som beskrivs 
mer specifikt i företagens senaste SEC-ansökningar. Även om företagen kan ange och tro att de 
antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena är rimliga, kan något av antagandena 
visa sig vara felaktigt eller inkorrekt och därför kan det inte garanteras att de resultat som avses i de 
framåtblickande uttalandena kommer att uppnås. INFORMATIONEN I EVENT BRIEFS ÅTERSPEGLAR 
REFINITIVS SUBJEKTIVA SAMMANFATTNING AV DET AKTUELLA BOLAGETS KONFERENSSAMTAL 
OCH DET KAN FÖREKOMMA VÄSENTLIGA FEL, UTELÄMNANDEN ELLER FELAKTIGHETER I 
RAPPORTERINGEN AV INNEHÅLLET I KONFERENSSAMTALEN. REFINITIV ELLER DET AKTUELLA 
FÖRETAGET TAR INTE PÅ NÅGOT SÄTT ANSVAR FÖR INVESTERINGSBESLUT ELLER ANDRA 
BESLUT SOM FATTAS PÅ GRUNDVAL AV DEN INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ DENNA 
WEBBPLATS ELLER I NÅGON HÄNDELSEBESKRIVNING. ANVÄNDARNA REKOMMENDERAS ATT 
LÄSA IGENOM DET AKTUELLA FÖRETAGETS KONFERENSSAMTAL OCH DET AKTUELLA 
FÖRETAGETS SEC-ANSÖKNINGAR INNAN DE FATTAR NÅGRA INVESTERINGSBESLUT ELLER 
ANDRA BESLUT. 
 
©2021 Refinitiv. Alla rättigheter förbehållna. 
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KONTAKT 
 
 
 
FÖRETAG 
CoinShares International Limited 
2nd Floor 
2 Hill Street 
St Helier 
Jersey, JE2 4UA 
Kanalöarna 
 
Webbplats: coinshares.com 
E-post: enquiries@coinshares.com 
 
 
CERTIFIERAD RÅDGIVARE 
Mangold Fondkommission AB 
Box 55691 
SE-102 15 Stockholm 
Sverige 
 
Webbplats: mangold.se 
E-post: ca@mangold.se 
 

http://www.coinshares.com/
http://www.coinshares.com/
mailto:enquiries@coinshares.com
https://www.mangold.se/
mailto:ca@mangold.se
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