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JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Tack, moderatorn. Jag välkomnar er alla till samtal om CoinShares Q4 och det preliminära 

resultatet för helåret 2021 samt webbsändning. Från ledningen kommer Jean-Marie Mognetti, 

verkställande direktör och Richard Nash, ekonomichef, att tala i dag. 

Alla som är med idag uppmanas att logga in på live-eventet där ni kommer att kunna se den 

tillhörande presentationen under dagens samtal. Resultaten och en kopia av presentationen 

kan också laddas ner från sektionen Investor Relations på CoinShares webbplats. En repris av 

webbsändningen kommer att vara tillgänglig i 30 dagar efter direktsändningen och en utskrift 

kommer att läggas ut på företagets webbplats så snart den är tillgänglig. 

Efter presentationen kommer vi att hålla en kort frågestund via plattformen för 

webbsändningen. Om ni vill ställa en fråga till ledningsgruppen, tänk på att ange ert namn och 

er anknytning till företaget. Vi kommer att göra vårt bästa för att nå så många som möjligt 

inom den tilldelade tiden. 

Till sist 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 - VD 

God eftermiddag och tack till alla som deltar i dagens samtal om CoinShares Q4 och det 

preliminära resultatet för helåret 2021.

Jag har varit mycket ute på resande fot under fjärde kvartalet och träffade många investerare 

i området. Många av dem har börjat dimensionera sina positioner eller närmar sig sin första 

handel. Siffrorna talar för sig själva: kryptosektorn gick enligt Pitchbook från 5,5 miljarder dollar 

i riskinvesteringar 2020 till svindlande 30 miljarder dollar 2021. År 2020 fanns det bara en enda 

finansieringsrunda i ekosystemet på över 100 miljoner dollar, bara ett år senare 2021 fanns det 

minst 17 finansieringsrundor på över 100 miljoner dollar. Detta är en häpnadsväckande ökning 

som ger vår bransch stor styrka att bygga och genomföra, och leverera mycket värde. 

http://www.coinshares.com
https://coinshares.com/
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Genom vårt Principal Investment-värde möter vi nästa generations finansiärer och bevittnar 

en explosion av innovation. Oavsett om de bygger från scratch eller på befintliga plattformar, 

blomstrar verkligen innovationslandskapet. Titta bara på NFT-utrymmet: det har kommit från 

ingenstans! Det är svårt att inte vara väldigt exalterad över hela branschen, vad som byggs och 

vart den är på väg. Men låt mig tala klarspråk, ifall någon tvivlar, CoinShares kommer att bli en 

betydelsefull aktör i den här branschens framtid.

Det råder ingen tvekan om att krypto är en tillväxtbransch och CoinShares har vuxit tillsammans 

med den. I januari 2020 var vi 42 personer och i dag är vi 80 och fler kommer att ansluta sig 2022. 

För att stödja detta stärker vi vår kapacitet att rekrytera, ta in och integrera nya talanger och 

färdigheter för att bygga upp vad vi hoppas ska bli ett globalt och verkligen unikt företag.

Låt mig snabbt gå över till våra intäkter: Det var ett fantastiskt kvartal med ett EBITDA på 

32,9 miljoner pund. Det är en ökning med 324 % från Q4 2020. Vårt årliga EBITDA är också 

anmärkningsvärt, 121,7 miljoner pund, en ökning med 445 % från året innan.

Naturligtvis kan en del av förra årets intäkter hänföras till den totala prisökningen under 

perioden, men det får inte skymma framgången för våra operativa verksamheter och våra olika 

team. Richard Nash, vår ekonomichef, kommer att ge er mer information om detta senare under 

samtalet.

Jag lämnar nu över till Richard som kommer att gå igenom våra finansiella resultat och milstolpar 

för fjärde kvartalet. 

Efter det - eftersom vi redan är i mitten av första kvartalet 2022 och jag fortfarande är fokuserad 

på genomförandet - vill jag tala med er om tre aktuella ämnen: 

1. CoinShares strategi och hur vi planerar att utvecklas under 2022;

2. Vårt förvärv av Napoleon Crypto i slutet av december 2021; samt

3. En uppdatering om CoinShares förberedelser för att bli uppflyttat till Nasdaqs reglerade Nordic 

Main Market.

Nu över till Richard!

................

RICHARD NASH 
CoinShares - Ekonomichef 

Tack Jean-Marie.

Den viktigaste slutsatsen av vårt preliminära resultat är att 2021 var ett otroligt starkt år för 

CoinShares. Det är faktiskt det bästa i koncernens historia! Det var också vårt mest hektiska år. 

Även om fokus under första kvartalet främst låg på vår börsintroduktion på Nasdaq First 

North Growth Market, medförde årets återstående nio månader en rad andra möjligheter och 

utmaningar som har resulterat i att 2021 har varit ett omvälvande år för koncernen. 

http://www.coinshares.com
https://coinshares.com/
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En viktig punkt att ta med sig från våra finansiella uppgifter, som jag kommer att utforska 

mer i detalj, är hur verksamheten diversifieras och utvecklas. Detta framgår av våra 

finansiella resultat. Varenda aktivitet som vi utforskar är utformad för att koncernen 

ska kunna fortsätta att hitta sätt att dra nytta av den pågående utvecklingen av digitala 

tillgångar. Jean-Marie kommer att gå in mer i detalj på detta senare i presentationen, så 

låt oss flytta vårt fokus tillbaka till resultatet för 2021.

Vi är glada att kunna rapportera att koncernens resultat under fjärde kvartalet i stort sett 

återspeglade början av året, vilket främst berodde på att Bitcoin och Ethereum fortsatte 

att återhämta sig från de låga nivåerna i juli, ända fram till nya toppnivåer i november. 

Även om detta avtog i slutet av året var marknadsaktiviteten gynnsam för alla koncernens 

verksamheter, vilket resulterade i att EBITDA för fjärde kvartalet uppgick till 32,9 miljoner 

pund, vilket gav ett totalt EBITDA för året på 121,7 miljoner pund. Som framgår av våra 

kvartalsvisa resultat sedan början av 2020 är detta en siffra som är mer än fem gånger 

större än fjolårets resultat och även om vi upplevde vissa fluktuationer under året, var till 

och med vårt sämsta kvartal, Q3, överlägset den totala siffran för 2020.

Totalt nettoresultat för 2021 är 114,3 miljoner pund jämfört med 18,6 miljoner pund för 

2020, vilket är ännu en betydande multiplikator för 2020. För de av er som har följt 

oss under året är jag säker på att detta inte har kommit som en stor överraskning, 

eftersom vi har presterat relativt jämnt under hela räkenskapsåret. Under fjärde kvartalet 

minskade dock marginalen på EBITDA – som på svenska är “vinster före räntor, skatter, 

avskrivningar och amorteringar” – litegrann jämfört med tredje kvartalet, vilket berodde 

på minskade vinster från våra viktigaste investeringar, men framför allt på en ökning 

av administrationskostnaderna som mer liknade de som sågs under andra kvartalet. 

Detta berodde på en kombination av ökade förvaringsavgifter till följd av högre priser på 

digitala tillgångar, ett ökat antal anställningar, arvoden med avseende på den föreslagna 

uppflyttningen och ökade periodiseringar för personalersättningar som är en funktion av 

koncernens övergripande prestation.

Om man tittar på resultaten på kvartalsbasis, uppdelade på koncernens huvudsakliga 

affärsenheter, framgår verkligen den förändring som vi har upplevt under de senaste 24 

månaderna och bakom varje affärsenhet finns en rad verksamheter som fortsätter att 

expandera och diversifieras.

En sak som vi har påpekat i tidigare resultatsamtal är att även om vi naturligtvis drar 

nytta av positiva prisrörelser på marknaden är det vårt ansvar att se till att vi kan dra nytta 

av dessa rörelser så mycket som möjligt genom vår verksamhet och vår infrastruktur. Vi 

fokuserar på kontinuerlig förbättring och uppbyggnad, både internt och genom förvärv. 

Vi anser att resultatet under fjärde kvartalet är en kvantitativ återspegling av dessa 

ansträngningar.

Innan jag diskuterar var och en av våra affärsenheter vill jag återigen påminna alla som 

lyssnar om att ta en titt på den fullständiga resultatrapporten som delgavs i morse och 

som går in mer i detalj på koncernens finansiella resultat..

http://www.coinshares.com
https://coinshares.com/


     6  |  26

COINSHARES 

KONFERENSSAMTAL 

KVARTTAL 4 OCH 

PRELIMINÄRT 

HELÅR 2021

01

02

03

04

Plattform för kapitalförvaltning

Som en påminnelse är de viktigaste komponenterna i denna affärsenhet våra XBT Provider 

ETP:er och de två tillägg som gjordes under 2021: vår produktsvit CoinShares Physical och 

CoinShares Blockchain Global Equity Index (“BLOCK-index”). Den förstnämnda utvecklades 

och lanserades internt, medan den sistnämnda förvärvades i juli 2021.

Som förväntat från vår plattform för kapitalförvaltning gynnades våra produkter avsevärt 

av korrelationen till priserna på digitala tillgångar och rekordnivåerna. Fjärde kvartalet 2021 

var det bästa kvartalet i denna affärsenhets historia med förvaltningsavgifter för de tre 

produktsegmenten på över 25 miljoner pund, vilket för året gav en totalsumma på över 80 

miljoner pund.

XBT Provider är ansvarig för huvuddelen av denna utveckling genom sina ETP:er för Bitcoin 

och Ethereum som genererar förvaltningsavgifter på 2,5 % per år.

Som nämndes vid det senaste resultatsamtal upplevde XBT Provider några 

anmärkningsvärda utflöden under första halvåret då vi såg priserna på digitala tillgångar 

stiga kraftigt under de första månaderna av 2021. Äldre innehavare som satt på betydande 

avkastning tog hem vinster på en livlig marknad. Under den senare hälften av året 

minskade nettoutflödet och utflödet kompenserades av att nya innehavare förvärvade 

ETP:er från XBT Provider. Fram till september var det genomsnittliga månadsvisa 

utflödet från XBT Provider cirka 122 miljoner dollar per månad. Från september till slutet 

av året minskade detta till cirka 50 miljoner dollar. Trots nettoutflödena har kundbasen 

expanderat avsevärt från 24 000 i början av året till cirka 100 000 i slutet av året. 

Vid årets slut hade XBT Provider en total AuM på 3,15 miljarder pund, varav 52 % 

representerades av produkter som relaterar till Bitcoin och resten till Ethereum.

CoinShares Digital Securities Limited, emittenten av CoinShares Physical-produkter, har 

också haft ett hektiskt år då man lanserat ETP:er som relaterar till fyra digitala tillgångar 

och arbetat hårt för att korslista dessa via en rad olika börser, samtidigt som man 

förbereder sig för ytterligare produktlanseringar när vi går vidare in i 2022.

Under 2021 bidrog CoinShares Physical med avgifter på 872 000 pund för året, varav 496 

000 pund genererades under fjärde kvartalet. AuM – de förvaltade tillgångarna – var i 

slutet av året, exklusive seed-pengar, över 150 miljoner pund för dessa produkter, och det 

genererar förvaltningsavgifter på mellan 98 och 150 räntepunkter. 

CoinShares Physical fortsätter att få fotfäste på marknaden för nya flöden och de 

uppgifter vi har sett hittills under 2022 stöder denna trend, särskilt när det gäller tillgångar 

som relaterar till nya produkter. 

Du kanske har sett vårt tillkännagivande nu efter årsskiftet om nya produkter som 

hänvisar till Tezos och Polkadot. Altcoin-området dominerades av konkurrens under 2021, 

men hittills under 2022 har CoinShares Physical stått för 7 % av alla inflöden av ETP:er 

för altcoins i januari. De senaste siffrorna från februari visar att denna siffra har stigit till 

http://www.coinshares.com
https://coinshares.com/
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15,7 %. Denna siffra är högre om man tittar på flödena av de altcoins som endast vi täcker, 

nämligen cirka 40 %. Vi ser fram emot att se hur dessa produkter utvecklas när vi flyttar oss 

längre fram i 2022.

BLOCK-indexet som förvärvades i juli 2021 har nu också blivit en stabil bidragsgivare till 

våra kapitalförvaltningsavgifter och de totala intäkterna sedan förvärvet överstiger nu 1,2 

miljoner pund. Koncernen får en 50-procentig delning av förvaltningsavgifterna för BLOCK-

indexet, som debiterats med 65 räntepunkter för AuM, minus kostnader. På nuvarande 

AuM-nivåer motsvarar detta årliga avgifter på cirka 2,4 miljoner pund.

En snabb sammanfattning: I slutet av året uppgick AuM-nivån för våra två ETP-plattformar, 

XBT Provider och CoinShares Physical, till cirka 3,3 miljarder pund med ytterligare 880 

miljoner pund AuM baserat på det underliggande BLOCK-indexet.

Fokus för 2022 och positionen för Asset Management Platform i koncernens bredare 

strategi kommer att behandlas av Jean-Marie senare under samtalet, men som alltid är 

teamet fortsatt fokuserat på nya produktlanseringar och på att styra in så mycket inflöde 

som möjligt till koncernen, så att vi är väl positionerade för att dra nytta av prisuppgången 

på digitala tillgångar allteftersom den inträffar. 

Finansiella höjdpunkter: Infrastruktur för kapitalmarknader

Kapitalmarknadens infrastruktur som stödjer hela koncernen presterade också mycket bra 

under 2021. Samtidigt som den stöder XBT:s reversprogram har den effektivt utnyttjat 

koncernens balansräkning och genererat vinster på över 62,2 miljoner pund genom en rad 

olika aktiviteter.

Av dessa vinster genererades 16,3 miljoner pund under fjärde kvartalet, vilket visar en 

stark återhämtning från siffran 8,4 miljoner pund under tredje kvartalet, som visserligen 

var starkare än något kvartal under 2020, men ändå var det trögaste under 2021. Som 

vi regelbundet påpekar är volatiliteten och prisutvecklingen den främsta drivkraften för 

tillfällen med möjligheter för vårt kapitalmarknadsteam och fjärde kvartalets toppnivåer var 

ett idealiskt scenario för oss som återigen drog nytta och gav vinster till koncernen.

Jag minns att jag i avsnittet med frågor och svar under vårt senaste samtal kommenterade 

de pågående förändringar som kapitalmarknadsteamet nödvändigtvis tvingas göra för att 

fortsätta att lyckas hitta sätt att göra framsteg i en bransch som utvecklas och mognar. Ett 

bra exempel på detta, och de av er som redan har haft möjlighet att läsa igenom rapporten 

som delgavs tidigare i dag har kanske märkt det, är att vi som en del av vinsterna för 2021 

har genererat vinster på cirka 3,2 miljoner pund från DeFi. Detta är ett område som vi ser 

som en viktig drivkraft för framtida vinster, både inom kapitalmarknaderna och genom de 

insatsmöjligheter som vi redan har byggt in i våra senaste fysiska CoinShares-produkter för 

att kunna föra fördelarna vidare till våra kunder.

Vi fortsätter att investera i denna infrastruktur, både ur mänsklig och teknisk synvinkel, 

eftersom den är kärnan i hela koncernen och ligger bakom allt vi gör. Jean-Marie kommer att 

gå in mer i detalj på detta senare under samtalet och hur det kommer att driva vår framtida 

tillväxt och diversifiering. 

http://www.coinshares.com
https://coinshares.com/
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Innan jag går över till portföljen med våra huvudsakliga investeringar och med tanke på att vi 

nu har resultaten från våra två kärnverksamheter framför oss, är det värt att påminna alla om 

hur korrelerade deras respektive resultat är. Det värde vi har inom XBT Provider och vår växande 

nettoposition ger bränsle till vårt kapitalmarknadsteam, och det framgår av korrelationen 

mellan de två affärsenheterna. Kapitalmarknadsvinsterna som andel av XBT Providers 

intäkter var 80 % år 2021, 90 % år 2020 och om vi går tillbaka till 2019 var siffran 82 %. Även 

om båda dessa affärsenheter tydligt drar nytta av den pågående prisuppgången, tar Capital 

Markets upp det när priserna är volatila, medan Asset Management fortsätter att producera 

förvaltningsavgifter när marknaden är relativt lugn.

Huvudsakliga investeringar

2021 och särskilt fjärde kvartalet var en hektisk tid för koncernens Principal Investments-

avdelning då vi fortsatte att placera medel i en rad olika investeringar, både digitala tillgångar 

och aktier. Tidigare har vi konstaterat att dessa investeringar kan vara fördelaktiga på två sätt 

för koncernen, genom att balansräkningen stärks och genom potentiella strategiska partnerskap. 

Fördelarna diversifierades under fjärde kvartalet eftersom vi nu ser DeFi-vinster som genereras 

av att satsa på några av våra egna digitala tillgångar som ingår i portföljen. Detta är ytterligare 

ett bra exempel på hur våra olika affärsenheter kan stödja varandra och koncernen i stort.

Inklusive investeringen i FlowBank på 8,7 miljoner pund har under kvartalet ytterligare kapital 

på cirka 10,2 miljoner pund använts, vilket innebär att det totala kapitaltillskottet under året 

uppgår till nästan 14 miljoner pund. De åtföljande vinsterna för året var 9,7 miljoner pund, varav 

merparten utgörs av uppgraderingar i vårt Solana-innehav, intjänade vinstandelar (s.k. carried 

interest) från CoinShares II-fonden och även vår investering i 3iQ.

Den viktigaste investeringen under fjärde kvartalet var förvärvet av vår 9,02-procentiga andel 

i FlowBank, vilket diskuterades i detalj på vår telefonkonferens för tredje kvartalet eftersom 

det slutfördes mycket tidigt under fjärde kvartalet, men under resten av kvartalet gjorde vi ett 

antal mindre investeringar, bland annat:

• RSS3 – bygger ett kedjeöverskridande webbflöde för blockkedjor och arbetar mot visionen 

att möjliggöra plattformslösa medier och tillämpningar;

• Playdough –- en startup som vill etablera ett nätverk med play-to-earn-gamers och i 

slutändan en decentraliserad autonom organisation (DAO) för att genomföra utlåning/lån 

av spel-NFT:er; samt

• Syndica – en startup som fokuserar på att bygga nästa generations infrastruktur för webb 

3.0-utvecklare med hjälp av Solana.

En fullständig uppdelning av portföljen ingår i rapporten och finns också separat tillgänglig i 

rapportportalen på vår webbplats med lite mer detaljerade uppgifter för de som vill ta en titt.

Konsumentplattform

Slutligen kommer ni att märka att vi i den rapport som delgavs tidigare idag har redovisat en 

liten summa intäkter som i vår uppdelning klassificeras som “Konsumentplattform”. Detta är 

en intäkt som uppstår till följd av vårt förvärv av Napoleon som tillkännagavs i slutet av 2021, 

men jag låter Jean-Marie ta upp detta mer i detalj senare under samtalet.

http://www.coinshares.com
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Avslutning

Avslutningsvis vill jag bara säga några saker till:

För det första vill jag fästa allas uppmärksamhet på koncernens ökade nettotillgångar sedan 

början av 2020. Som jag sa under det föregående resultatsamtalet, har utfallet av koncernens 

omstrukturering i slutet av 2020 för koncernen fört med sig den bäst lämpade strukturen 

för tillväxt. Detta har gett oss tillfälle att se till att de möjligheter som uppstår genom den 

pågående utvecklingen av branschen för digitala tillgångar i slutändan leder till en nettotillväxt 

för CoinShares. Vi har sett en betydande ökning med 255 % från nettotillgångar på 56,5 miljoner 

till 200,9 miljoner pådrivet av våra resultat under året, och ytterligare förstärkt av de medel vi 

samlade in i samband med börsintroduktionen och redovisningen av immateriella tillgångar som 

redovisades i samband med förvärv som genomfördes under 2021.

För det andra innehåller den delårsrapport som offentliggjordes i morse betydligt mer information 

än vanligt och det beror på att vi har antagit IFRS-standarder (International Financial Reporting 

Standards), och enligt dessa håller vår reviderade årsredovisning för 2021 på att utarbetas för att 

ingå i koncernens årsredovisning. Våra offentliggöranden kommer att följa detta format framöver, 

utarbetade i enlighet med IAS34. Vi har nu inkluderat en alternativ rapport om nettoresultatet i 

rapporten. Detta är avsett att ge läsaren större klarhet, och det återger koncernen ur en synvinkel 

där de vinster till verkligt värde som genereras på digitala tillgångar tas upp i resultaträkningen. 

Vi hoppas att detta är ytterligare ett steg i rätt riktning för att se till att koncernens resultat 

redovisas korrekt och fångas upp av den bredare investerarkretsen.

Slutligen har vi i samband med övergången till IFRS-standarder, och mer specifikt för 

att stödja de pågående förändringarna och diversifieringen av koncernen, gjort ett antal 

förändringar i vår interna rapportering som i sin tur kommer att utgöra näring för vår 

marknadsproduktion under 2022. Vi hoppas kunna dela med oss av mer detaljerad information 

om all våra verksamhetsaktiviteter i kommande rapporter och vi strävar efter att göra ständiga 

förbättringar varje kvartal.

De förändringar och förbättringar som vi har genomfört under de 11 månader som gått sedan 

börsintroduktionen är otroliga och jag tror inte att takten kommer att avta inom överskådlig tid. 

Det är nu ett bra tillfälle för mig att lämna över till Jean-Marie.

................

JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - VD 

Tack, Richard

Som jag nämnde i början är det tre saker som jag vill diskutera med er i dag:

1. CoinShares år 2022 och hur vi ser på utvecklingen av vår strategi; 

2. Vårt förvärv av Napoleon Crypto i slutet av december 2021; samt

3. En uppdatering om CoinShares förberedelser för att bli uppflyttat till Nasdaqs reglerade 

Nordic Main Market.

http://www.coinshares.com
https://coinshares.com/
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För att förstå CoinShares strategi för 2022 är det viktigt att förstå vår historia. CoinShares 

grundades 2014 som en kapitalförvaltare och har under åren utvecklats till vad vi är idag – 

en ledare inom integrerad åtkomst till digitala tillgångar. Kärnan i denna omvandling är ett 

kraftfullt teknikpaket som vi kallar “Galata”. 

Valet av namnet - “Galata” - var medvetet symboliskt. Galata är en bro i Istanbul som 

förbinder den europeiska och asiatiska kontinenten. På CoinShares är Galata också en 

bro, om än en virtuell bro, som möjliggör interaktion mellan våra kunder som arbetar i den 

analoga världen och det ekosystem för digitala tillgångar som de vill ha tillgång till. 

Galata är en plattform för automatiserade handelstjänster. Algoritmdriven och med 

anslutning till mer än 32 kryptobörser för att utnyttja finansiella data, blockkedje- och 

marknadsdata som kan interagera med traditionella och decentraliserade finansiella 

system.

Trafiken på denna digitala bro ökar år för år när vi kopplar fler och fler traditionella 

investerare till ekosystemet för digitala tillgångar via deras gamla infrastrukturer. Jag är 

stolt över att se CoinShares leda den globala satsningen på att demokratisera digitala 

tillgångar. Med hjälp av Galata tar vi bort hinder för att komma in på marknaden och andra 

komplexiteter i ekosystemet för digitala tillgångar.

Spola fram till idag och den revolution av digitala tillgångar som vi förutsåg 2014 när vi 

började bygga CoinShares är nu en obestridlig verklighet: digitala tillgångar driver och 

stödjer ett nytt finansiellt system och inklusive nya digitala beteenden.

Denna revolution av digitala tillgångar är både katalysatorn för och ryggraden i det 

omvälvande värdeskapandet. De gamla finansiella tjänsterna och infrastrukturerna är inte 

utrustade för att stödja dagens digitala beteenden. 

CoinShares strategi idag och fram till 2022 är att bidra till att påskynda detta 

generationsskifte genom att möjliggöra ytterligare tillgång till ekosystemet för digitala 

tillgångar genom att tillhandahålla oöverträffad teknik för finansiella tjänster och på ett 

förtroendefullt sätt.

Men för att fortsätta att växa och utveckla CoinShares under 2022 och därefter måste vi 

förbättra CoinShares värdealgoritm. Med andra ord, den formel vi använder för att skapa 

värde för våra aktieägare. 

CoinShares nuvarande värdeerbjudande har en stark historik. Den har förfinats sedan 

lanseringen av XBT Provider 2015 kring två grundpelare: våra lösningar för kapitalförvaltning 

med avgifter som baseras på tillgångar under förvaltning och våra vinster från 

kapitalmarknadsinfrastrukturen (som förklarats tidigare kommer detta aldrig att betraktas 

som återkommande intäkter men vi tror att det finns en viss inbäddad prognoskapacitet 

i dessa vinster). Richard har ägnat en del tid åt att tala om dessa affärsområden och hur 

de drivs av vår teknikplattform: Galata. Det borde nu stå klart för er hur kombinationen av 

intäktsmodellerna har skapat en unik företagsprofil i ekosystemet för digitala tillgångar.

För att genomföra vår strategi räcker det inte att bara skala upp våra befintliga 

affärsområden. Vi måste aktivt öka CoinShares värdeerbjudande. 

http://www.coinshares.com
https://coinshares.com/
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I de branscher där vi är verksamma har vår värdealgoritm för närvarande ingen teknisk 

datainsamlingskapacitet. Vi har därför inte mycket meningsfull datainformation, vilket i sin 

tur begränsar vår förmåga att lägga till flera skikt av affärsinformation i våra produkter. 

Vi kan bara öka vår värdealgoritm genom att förbättra vår förmåga att samla in och 

analysera data. Med rätt affärsinformation kan vi i slutändan bygga bättre och mer intuitiva 

produkter för våra kunder.

En sådan förändring i vår lösning för passiv kapitalförvaltning är lättare sagt än gjort. I det 

här fallet tillhör kunderna mäklarna, och inte oss. De grundläggande kunduppgifterna förblir 

således dolda av klareringshus, förvaltare eller börser. 

Lösningen för CoinShares att öka sitt värdeerbjudande är därför att skapa ett nytt 

affärsområde med direkt fokus på konsumenter. 

Ett sådant affärsområde kommer att ge CoinShares ett nytt perspektiv på kundförvärv och 

kundframgång samtidigt som vi ökar förståelsen för dessa kunder baserat på de uppgifter 

som de väljer att dela med sig av till oss. 

Förvärvet av Napoleon i slutet av december 2021 var en accelerator och jag kommer att tala 

om Napoleon lite mer ingående inom kort. 

Denna utveckling av vår strategi är viktig och kommer att kräva ytterligare investeringar, 

men vi har möjlighet att finansiera denna tillväxt genom vårt fria kassaflöde. I praktiken 

växer vi ur våra gamla näringsgrenar samtidigt som vi bygger upp nya affärsområden och 

-segment genom att utnyttja vår teknik och utöka vår kundbas. 

Av alla de investeringar som vi vill göra 2022 är en av dem särskilt viktig: Marknadsföring 

och kommunikation. Utan att investera i ett begåvat marknadsförings- och 

kommunikationsteam kommer vi att ha svårt att uppnå CoinShares ambitiösa strategiska 

mål. 

Under fjärde kvartalet började vi därför söka efter talanger för att särskilt fokusera på tre 

punkter: 

• Öka CoinShares närvaro på marknaden;

• Förstärka verksamhetsberättelsen om företaget och dess produkter; samt

• Främja konsumentförvärv i vårt nya affärsområde Consumer Solutions.

Vi har fått fram ett utmärkt team och förväntar oss att de formellt ska börja ansluta sig till 

oss före slutet av första kvartalet – mer information och presentationer kommer att följa 

när processen är klar.

Låt oss avsluta denna uppdatering om CoinShares strategi för 2022. 

Vi kommer att börja förändra vårt värdeerbjudande och gå från en förvaltare av digitala 

tillgångar som utvecklat en oöverträffad teknikplattform till en teknikplattform som 

tillhandahåller exponering av digitala tillgångar med ett brett utbud av tjänster till ett brett 

utbud av konsumenter.

http://www.coinshares.com
https://coinshares.com/
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Förvärvet av Napoleon

Jag är verkligen glad över detta nya äventyr och därför är jag också glad över vårt senaste 

förvärv av Napoleon. 2021 var ett rekordår för franska enhörningar tillsammans med Sorare 

och Ledger, och redan under de första veckorna av 2022 hade Frankrike fött ytterligare tre 

enhörningar som tog ledningen i Europa och världen, vilket gjorde Paris till ett drivhus för 

startup-talanger och ingenjörer. 

Bland all denna kreativitet hittade vi Napoleon. Napoleon startade 2016 och fick en hel 

del uppmärksamhet eftersom det var den första kapitalförvaltaren som var helt reglerad 

i Frankrike av AMF och som erbjöd ett alternativt investeringsinstrument i Europa. De var 

dock tidiga och lyckades inte samla in tillräckligt med tillgångar. De ändrade därför sitt 

erbjudande till kryptoinfödda investerare och började bygga upp sin verksamhet på börsen 

på samma sätt som andra bygger upp sin verksamhet på Amazon eller Facebook. Detta 

metaskikt erbjuder börskunderna möjlighet att prenumerera på algoritmiska signaler eller 

tematiska korgar, vilket ger kryptoinvesterare en verktygslåda för att potentiellt generera 

bättre riskjusterad avkastning på medellång och lång sikt. 

Denna omsvängning av verksamheten har varit framgångsrik, trots att den internt 

betraktades som en tillfällig åtgärd för att hålla företaget flytande tills den institutionella 

efterfrågan mognade. Med ett särskilt fokus på den franska marknaden via Binance och 

Etoro blev verksamheten kassapositiv förra året och väckte intresse från börskapitalteams 

(exchange venture teams). För CoinShares är Napoleon ett mycket intressant 

värdeerbjudande och sedan slutet av december 2021 har vi arbetat med Napoleon för att 

integrera, omstrukturera och skala upp, samtidigt som vi påskyndar utvecklingen av våra 

erbjudanden. 

Med andra ord vill vi skapa en verktygslåda för att stödja investeringsboomen för digitala 

tillgångar bland investerare världen över. En bra uppskattning av denna boom är vår 

beräkning av den totala adresserbara marknaden i slutet av 2021 som är cirka 200 miljoner 

potentiella kunder. Detta inkluderar endast kunder som redan har KYC:ats och ignorerar 

eventuella tillväxtscenarier. För att ta itu med denna växande totala adresserbara marknad 

och öka vår kapacitet för digital försäljningsmarknadsföring tar vi in topptalanger. Vi känner 

oss välsignade över att de trodde på vårt uppdrag och bestämde sig för att ansluta sig till 

oss redan i slutet av första kvartalet 2022 för den första. 

Med Napoleon har vi en investerarbaserad produkt som har potential att skalas upp och 

samtidigt generera en stark ARPU och LTV. Ur teknisk synvinkel kommer vår interna 

plattform Galata att visa sig vara mycket användbar, särskilt när det gäller anslutning till 

marknadsplatser och optimalt genomförande. 

För att avsluta när det gäller Napoleon är vi glada: 

• att kunna välkomna dem till teamet;

• att addera ett nytt CoinShares-kontor i Europa; samt

• att börja bygga upp detta nya affärsområde för dagens (och morgondagens) 

kryptoinvesterare.

Naturligtvis kommer detta att kräva att CoinShares investerar, men vi har möjlighet att 

finansiera denna tillväxt från vårt fria kassaflöde. Detta är en viktig punkt för CoinShares 

och dess aktieägare. Det påminner mig om vårt svenska XBT Provider-äventyr. En 

http://www.coinshares.com
https://coinshares.com/
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underutnyttjad tillgång med betydande tillväxtpotential och synergimöjligheter. Jag förstår 

att allt detta kan låta väldigt ambitiöst men vi har åtagit oss att göra det och kommer att 

rapportera om våra framsteg kvartal efter kvartal och samtidigt ta fram mätvärden.

Nasdaq Stockholm - uppgradering av huvudmarknaden

För att återgå till CoinShares företagsresa, min tredje och sista punkt. Under resultatsamtalet 

för det tredje kvartalet meddelade vi vår avsikt att söka en uppflyttning från Nasdaqs First 

North Growth Market till deras reglerade Nordic Main Market. Detta är ingen liten uppgift, men 

om den lyckas förväntar vi oss att företaget kommer att dra stor nytta av ökad exponering och 

synlighet för investerare. En framgångsrik notering på Nasdaqs Nordic Main Market kommer 

att vara ett konkret bevis på att CoinShares följer de högsta regulatoriska standarderna och i 

sin tur förväntar vi oss att det kommer att leda till större exponering, större trovärdighet och 

större intresse för vår verksamhet. Det kommer att göra våra aktier tillgängliga och intressanta 

för fler institutionella investerare - både i Norden och internationellt. Detta är fortfarande vårt 

mål och vi har avsatt betydande interna resurser för att fokusera på denna utmanande och 

viktiga milstolpe.

Vi har också utsett ett team av erfarna externa, lokala rådgivare som ska hjälpa oss genom 

processen, och arbetet med dem är i full gång. Vi kommer att hålla marknaden uppdaterad om 

de framsteg som görs när det blir relevant.

http://www.coinshares.com
https://coinshares.com/
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F R Å G O R  O C H  S V A R 
K O N F E R E N S S A M T A L  |  Q 4 2021

JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Tack. Utöver den första, kan alla på plattformen skicka in sina frågor via plattformsfunktionen, 

och alla frågor som vi inte hinner svara på idag kommer vi att svara på efter samtalet via e-post.

Den första frågan vi har idag är hur ni valde ut de två första tillgångarna, Tezos och 
Polkadot, för den staking-aktiverade ETP-strukturen?

JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - VD 

Jag tar den, Jeri. Folk tror alltid att det sker på ett mycket stridbart sätt, med medlemmar i 

teamet som slåss för de kryptovalutor de föredrar. Men det är faktiskt i hög grad processdrivet. 

För det första finns det tekniska element: Kan vi göra en staking-produkt, kan vi göra en 

korgprodukt, kan vi göra en indexprodukt? Dessa frågor återspeglar de frågor som styr våra krav 

på produktparametrar.

Sedan finns det ett börskrav. SIX Swiss Exchange godkänner till exempel endast de 15 största 

mynten enligt marknadsvärde, medan Euronext har andra regler och Xetra har återigen andra 

regler. Sedan har vi kraven från clearers (dvs. Euroclear, Clearstream och SIX Clearing). Slutligen 

har vi marknadsgaranter. Som du kan se i denna process har vi en mycket tydlig ram för 

beslutsfattandet.

När vi har nått den här punkten tar vi in marknadsfeedback från distributionsteamet och vårt 

produktteam i beslutsprocessen. Det är så vi utformar våra produkter.

JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Tack. Nästa fråga är: Jag vet att 21Shares och CoinShares båda för närvarande lanserar 
ETP:er på de populära altcoinsen. Är detta en avsiktlig skillnad i prioritering jämfört med 
CoinShares eller är det ett hinder från tillsynsmyndigheter och så vidare?

JEAN-MARIE MOGNETTI
CoinShares - VD 

Jag svarar gärna på denna fråga, men från flera olika synvinklar. Jag tror att den verkliga frågan 

är om vi vill ändra de regler och värderingar som definierar oss som företag. På CoinShares har 

vi bestämt oss för att alltid sätta förtroende och öppenhet i första rummet. Så ja, andra hann 

före ut på marknaden ur ett rent tidsmässigt perspektiv. Om man ser det från den synvinkeln 

var vi inte först på marknaden. Men vi är först på marknaden att bli den första emittenten som 

erbjuder staking-belöningar inbäddade i en ETP. Vi är alltså först på marknaden med innovation. 

http://www.coinshares.com
https://coinshares.com/
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Om mätningen är att bevara våra värderingar, vår etik och öppenhet är vi också först på 

marknaden. Vi ville erbjuda marknaden hela den innovationssvit som finns tillgänglig 

med Distributed Ledger Technology - och en av de viktigaste funktionerna är staking. 

Vi ville inte göra det via en utdelning eller någon annan typ av företagshändelse för att 

undvika att skapa en skattepliktig händelse och förlora våra instruments föredragna 

skatteegenskaper.

Så vi gjorde som vi sa och lyckades utforma en ny funktion i våra ETP:er. De första 

produkterna är nu tillgängliga med staking-belöningar (3 % på Tezos, 5 % på Polkadot) 

och noll förvaltningsavgifter. Det är en transparent uppställning och den är faktiskt 

unik i världen. Så jag tycker inte att vi blir slagna av 21Shares. Vi gör bara saker och ting 

annorlunda, vi gör det på ett CoinShares sätt.

JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Tack. Nästa fråga är varför CoinShares rör sig bort från kapitalförvaltning och 
kapitalmarknader?

JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - VD 

Vi rör oss inte bort. Vi bygger upp en ström av ytterligare intäkter utöver våra befintliga 

tekniska tjänster och ändrar vår värderingsalgoritm. Vi skapar nya och annorlunda 

erbjudanden. Kapitalförvaltning och kapitalmarknader är bara våra två viktigaste segment. 

Vi lägger nu till ett nytt erbjudande:

Konsument.

Förra året nämnde jag under resultatsamtalet för tredje kvartalet att vi hade för avsikt 

att fördubbla våra sammanlagda intäkter. Vi kan uppnå detta inom affärsområdet 

kapitalmarknader genom att utöka vår balansräkning. Vi kan göra det inom affärsområdet 

kapitalförvaltning genom att påskynda våra distributionsinsatser. Med andra ord, 

fortsätta att göra det vi gör.

Frågan är hur vi kan växa ytterligare och skapa nya bruttointäkter för att öka antalet 

interaktioner som vi har på marknaden. När det gäller värdeskapande för våra aktieägare 

tror vi att vi genom att ha ett konsumentsegment kan skapa en annan typ av värde för 

våra aktieägare genom en abonnemangsbaserad modell. Vi kommer också att kunna få 

mer information och kunskap om våra produkter tack vare den ökade interaktionen med 

kunderna.

JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Hur tror du CoinShares kommer kunna hålla sig i täten, före alla Wall Street-fonder 
som vill vara med på trenden med digitala tillgångar?

http://www.coinshares.com
https://coinshares.com/
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JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - VD 

Låt oss använda ETP-verksamheten som ett exempel. Vi talade just om det så det kommer 

att göra det lättare att följa diskussionen. Alla, inte bara Wall Street, lanserar ETP i dag. Alla 

vill göra det, det är bara att titta på antalet aktörer i Europa. Vi börjar se ett fragmenterat 

utbud som vi såg på marknaden för ETF:er för guld förr i tiden. Varje vecka har vi ett samtal 

med ett Wall Street-anslutet företag om en ny ETP. Ni läste säkert förra veckan att våra 

goda vänner på Fidelity Europe tillkännagav sin egen ETP för den europeiska marknaden. 

Inom krypto säger vi alltid “wires in numeris” och det är samma sak här. En ny aktör är något 

att övervaka och följa, men inte något att lägga alltför stor vikt vid. Vi måste fortsätta att 

fokusera och genomföra vår strategi. 

På samma sätt har vi en ETF med kryptoandelar genom Invesco. BackRock tillkännagav för 

några veckor sedan en strategi som täcker detta tema. Galaxy lanserade en produkt under 

tredje kvartalet förra året och Grayscale har också visat intresse för sektorn. Hittills har 

deras resultat inte orsakat oss några problem, men vi följer situationen i realtid. Under tiden 

fortsätter vi att bygga upp det som idag är världens största strategi för kryptoandelar och 

vårt partnerskap med Invesco har tillsammans med vår erfarenhet visat sig vara mycket 

framgångsrikt.

Genom att övervaka dessa branschdata kan vi hålla oss uppdaterade om konkurrensen. 

Vi respekterar våra konkurrenter men välkomnar också konkurrensen eftersom den 

gör det mycket lättare för oss att visa kvaliteten på våra erbjudanden i förhållande till 

konkurrenterna. Det ger marknaden möjlighet att mäta värdet av våra produkter och 

erbjudanden.

För att slutligen återgå till frågan måste man komma ihåg att timing, precis som i komiken, 

är allt. Detta är ännu mer relevant inom krypto där människor bygger flygplanet medan det 

flyger. Att börja från början är därför inte alltid den bästa lösningen, särskilt inte om du inte 

arbetar agilt. CoinShares framstår för Wall Street som ett mycket unikt värdeerbjudande 

att samarbeta med snarare än att konkurrera med. Vi är reglerade av flera olika system, vi 

är börsnoterade och vi är granskade, vilket gör att vi kan hantera alla typer av processer med 

företagsbesiktning och slutföra dem på en mycket hög nivå. Det har redan visat sig i våra 

befintliga partnerskap med Nomura inom depåförvaring, Invesco inom kapitalförvaltning, 

andra asiatiska banker inom kapitalmarknaderna och i morgon med andra.

Jag tycker att Komainu, det samriskföretag som vi byggde upp 2018 tillsammans med 

Nomura och Ledger, är ett perfekt exempel på hur innovation och strategi fungerar 

tillsammans. Innovationen måste komma från utanför ramarna. I dag håller verksamheten 

på att mogna, jag avgick som vd efter att ha grundat företaget i april förra året och förra 

månaden meddelade vi att vi fick en ny förstklassig vd - Matthew Chamberlain, nuvarande 

vd för London Metal Exchange, som övervakade den fullständiga elektroniseringen av den 

senaste börsmarknaden med öppna utrop. En sann innovatör som har förmågan att driva den 

intellektuella fusionen mellan Trad Fi och Crypto. Detta kommer förresten att ge ännu mer 

trovärdighet till vårt produktutbud inom kapitalförvaltning.

Det finns marknadssegment som vi vänder oss direkt till och marknadssegment som vi vet 

att vi har bättre möjligheter att nå via våra partner. Jag kan ta ett exempel med Invesco – 

vissa banker som finns på Invesco-plattformen tillbringade fem år med företagsbesiktning 

http://www.coinshares.com
https://coinshares.com/


     17  |  26

COINSHARES 

KONFERENSSAMTAL 

KVARTTAL 4 OCH 

PRELIMINÄRT 

HELÅR 2021

01

02

03

04

och vi på CoinShares har inte tid att tillbringa fem år med företagsbesiktning för att lägga till 

en bank – så vi välkomnade partnerskapet och samarbetet med Invesco-teamet. 

Vi är bra på att bygga och vårda relationer. Vi är bra på att utnyttja nätverkseffekter. 

Sammanfattningsvis är krypto fortfarande en mycket liten tillgångsklass och vi behöver all 

hjälp från företag, politiker och tillsynsmyndigheter för att de på sina egna sätt bidrar till en 

större spridning av den.

JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Hur kommer Napoleon att tjäna pengar?

JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - VD

Jag tror att vi berörde det för en stund sen i presentationen. Napoleon arbetar med en 

prenumerationsmodell med månadsbetalning. CoinShares får en genomsnittlig intäkt per 

användare och värdefull långsiktig statistik. Vi tar in ett fantastiskt marknadsföringsteam för 

att börja forma denna konsumentberättelse ännu mer och ta reda på hur vi bäst kan utvidga 

och sprida den.

JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Varför gick Napoleon med på att förvärvas av CoinShares?

JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - VD

Du borde fråga dem hellre än mig, men om jag försöker vara opartisk och inte lägga ord 

i munnen på dem, så vet jag att Napoleon har varit föremål för flera förvärvsförsök av 

åtminstone två mycket välkända börser.

De tackade nej. Napoleon avvisade förslaget då eftersom de kände att det inte var rätt 

tidpunkt för dem att ta emot extra investeringar eller överväga att sälja. Men när vi på 

CoinShares kontaktade dem övertygade kraften i vårt varumärke, vårt rykte, våra investerare, 

våra värderingar, vår styrning och våra processer och i slutändan våra medarbetare och deras 

genomförandekapacitet dem om att vi var annorlunda.

De insåg att de med CoinShares kunde nå längre än Frankrike och expandera till Europa, Asien 

och USA och bli ett globalt produkterbjudande under CoinShares utbud av tjänster.

JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Vad är den genomsnittliga portföljen för er konsumentmålgrupp för Napoleon och hur 
planerar ni att tjäna pengar på dem?

http://www.coinshares.com
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JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - VD

För närvarande har vi mycket Frankrike-fokuserade marknadsdata. Men den typiska 

kunden är mellan 25-45 år. Just nu är det en fransk kund eftersom Napoleon endast har 

marknadsförts i Frankrike och kunderna är huvudsakligen män. Det är verkligen synd att 

vi inte ser mer mångfald och det är förmodligen något vi borde arbeta på för att göra 

Napoleon mer inkluderande.

Jag gillar inte riktigt uttrycket att tjäna pengar på dem. Jag skulle vilja säga att vi tjänar 

pengar med dem genom att erbjuda våra kunder tillgång till algoritmiska- och korgbaserade 

verktyg, vilket gör det möjligt för dem att öka sina behov av riskjusterad, medel- och 

långsiktig prestanda för digitala tillgångar.

JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Hur stor andel av intäkterna tror ni kommer från kapitalförvaltning, kapitalmarknad 
och konsumentverksamhet under de kommande 3–10 åren?

RICHARD NASH 
CoinShares - Ekonomichef 

Jag kan ta den, Jeri. Jag är ganska ovillig att uttala mig om vad som kan hända under de 

kommande tio åren eftersom det är en mycket lång tid, så jag håller mig till den lägre av 

dessa två siffror som är den treåriga prognosen. Och även det är lite svårt att säga, men 

om vi tittar på verksamheten fram till nu under de senaste åren har vi till exempel haft en 

ganska jämn fördelning mellan kapitalförvaltning och kapitalmarknader, vilket är något 

som jag berörde tidigare i presentationen.

Orsaken till detta samband är att de båda är naturligt sammankopplade, genom att den 

ena stödjer den andra och också för att de båda i slutändan drivs av den underliggande 

tillgångsklass som vi har att göra med här.

Så om vi utvidgar den logiken till att omfatta integrationen av Napoleon, den nya 

affärsenheten och vårt första konkreta steg in i området företag-till-konsument, kommer 

vi definitivt att se detta växa och bli en viktig del av koncernen. Och om vi integrerar oss 

på rätt sätt bör fördelarna med det samspel som vi redan har sett mellan våra befintliga 

affärsenheter förhoppningsvis också sträcka sig till den delen av koncernen.

Vi fokuserar alltså inte riktigt på hur uppdelningen mellan de olika delarna av verksamheten 

kommer att se ut framöver, utan mer på hur de kan arbeta tillsammans för att öka det 

totala resultatet, så att koncernen blir mer än bara summan av sina delar. Vi försöker 

positionera koncernen så att den kan dra nytta av branschens övergripande tillväxt och 

utveckling. Men även om jag har sagt det kan jag tänka mig att vi om tre år kommer att 

behöva ha ytterligare en affärsenhet som vi inte ens har övervägt ännu på grund av den 

hastighet och den takt som marknaden rör sig i.
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JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Vilka anser vi vara CoinShares största konkurrenter?

JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - VD

Frågan om konkurrenterna är lite knepig eftersom vårt värdeerbjudande på makro- eller 

holdingbolagsnivå är unikt i ekosystemet. Folk jämför oss ofta med Galaxy i Nordamerika eller 

BC Group i Hongkong men i båda fallen anser jag att det är en mycket orättvis jämförelse, 

både för dem och för oss.

Om vi delar upp vår verksamhet i tre delar: när det gäller lösningar för kapitalförvaltning 

är vår främsta konkurrent i Europa utan tvekan 21Shares. Folk tror ofta att vi konkurrerar 

med Grayscale i USA. Barry och Michael har byggt upp en fantastisk verksamhet men de 

konkurrerar inte riktigt med oss eftersom europeiska investerare inte köper amerikanska 

produkter av distributions-, reglerings- och skatteskäl. Samma sak gäller för europeiska 

produkter i USA.

När det gäller affärslösningar har vi möjlighet att fortsätta att öka produktkapaciteten och 

vår expertis. Om vi skulle producera mer och öppna upp oss skulle vi kunna konkurrera med 

Jump eller kanske B2C2. 

På konsumentsidan tycker jag att det finns några mycket intressanta data. Staked Invest 

avslutade en serie A som leddes av Fidelity i slutet av fjärde kvartalet i USA med en 

förvärdering på cirka 125 miljoner dollar. De är egentligen inte större än Napoleon, både när 

det gäller användare och utbud.

En annan av våra konkurrenter i USA hette Makara. Jag säger “hette” eftersom de just har 

gått med på att sälja till Betterment, en amerikansk plattform för förmögenhetsförvaltning 

online.

JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Okej, tack. Är du orolig för att investerarbasen ska avvika när ni går över till en mer B2C-
baserad modell?

JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - VD

Jag är inte orolig för att investerarbasen avviker. Vårt uppdrag är enkelt. Det handlar om att 

maximera värdeskapandet för våra aktieägare och att göra en uppflyttning bidrar faktiskt 

till detta uppdrag. Vi flyttar inte bort från våra befintliga verksamheter utan behåller och 

utvecklar våra tidigare affärsverksamheter. Vi går inte över till B2C utan lägger till en särskild 

vertikal sektor i vår verksamhet som utökar vårt nuvarande utbud.

Det är bra för CoinShares och bidrar till att förbättra vår värdealgoritm. Så vi borde inte 

se investerare lämna oss av den anledningen, tvärtom borde vi attrahera fler investerare 

eftersom vårt svänghjul blir mer och mer komplett och kraftfullt när det gäller att nå ut till 

marknaden via olika kontaktpunkter.
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JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Okej. Investerare söker transparens och förtroende för att investera, hur kan 
CoinShares ta itu med det?

JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - VD

Det är det vi gör. CoinShares har gjort exakt detta med sitt produktutbud sedan 2014. Vi 

har satt öppenhet och förtroende i centrum för våra produkter. Till exempel med stöd från 

Armanino i USA för att oberoende attestera de kryptostödjande ETP:erna. Vi bör göra det 

ännu tydligare för våra potentiella kunder.

JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Okej, tack. Även om 2021 var ett bra år för CoinShares, förväntas det upprepas och är 
den viktigaste drivkraften som koncernen har kontroll över?

RICHARD NASH 
CoinShares - Ekonomichef 

Jag kan ta den, Jeri. Ja visst, 2021 var ett mycket bra år för CoinShares. Det ekonomiska 

resultatet var mycket starkt och berodde på både interna och externa faktorer, så vi 

fokuserar först och främst på interna faktorer. Vi såg till att vi i slutet av 2020 var väl 

positionerade för att använda vår befintliga infrastruktur för att utnyttja volatiliteten och 

prissätta digitala tillgångar.

Vi såg också till att vi var väl positionerade för att vidta åtgärder och bredda vår 

verksamhet för att kunna fortsätta växa i takt med att branschen förändras. Vad betyder 

det? Det innebär produktlanseringar som genom CSDS och CoinShares PhysicalETP-

plattformen, förvärv som de vi genomförde under året av Woods och Napoleon. 

Investeringar och vår portfölj med huvudinvesteringar, t.ex. de investeringar som gjorts i 

FlowBank och de andra som jag nämnde tidigare under samtalet för det fjärde kvartalet. 

Och även genom att diversifiera kapitalmarknadens verksamhet, t.ex. genom att gå in i 

DeFi och andra affärsområden. Detta är alltså de åtgärder som vi vidtar internt.

Externt sett har tillväxten i branschen och priserna på de viktigaste digitala tillgångarna 

som vi interagerar med haft en enorm positiv inverkan på koncernen under 2021, samt på 

vårt finansiella resultat.

Och som ni vet är det ett bra år i andra avseenden utöver de finansiella resultaten. Vi har 

slutfört noteringen, vi har gjort en hel rad förbättringar av koncernen i takt med att vi har 

ökat antalet anställda och vi har utökat styrelsen som nu består av sex medlemmar med 

mycket bred erfarenhet för att hjälpa oss att fortsätta växa.

Men 2021 var inte helt enkelt, eftersom vi som de flesta företag varit tvungna att hantera 

frågan om arbete hemifrån under en ganska lång tidsperiod, vilket är långt ifrån idealiskt, 

http://www.coinshares.com
https://coinshares.com/


     21  |  26

COINSHARES 

KONFERENSSAMTAL 

KVARTTAL 4 OCH 

PRELIMINÄRT 

HELÅR 2021

01

02

03

04

särskilt när vi förändras så mycket och strävar efter att vara ett samarbetande företag. 

Det finns en enorm mängd immateriella fördelar som går förlorade genom att vara fysiskt 

åtskilda från varandra, särskilt när man växer som vi gör. Idéer och samarbete måste vara en 

del av vår vardag.

Och även under dessa omständigheter lyckades vi fortfarande leverera och vi lyckades 

fortfarande växa och utvecklas. Vi befann oss i en situation där vi kom tillbaka från att ha 

arbetat hemifrån, och hade faktiskt vuxit ur vårt kontor i London och har nu flyttat till nya 

lokaler.

Så det har varit ett mycket positivt år, både ur ekonomisk synvinkel vilket vi har sett i 

rapporten idag och även genom olika förändringar som vi har gjort internt. Men när det 

gäller om detta är möjligt att upprepa i det vi gör framöver måste vi fortsätta att fokusera 

på de viktigaste drivkrafterna som vi har kontroll över.

Men det är vårt jobb att se till att vi täcker så mycket som möjligt av branschen genom våra 

produkter och tjänster med stöd från tekniken och verksamheten. Vi får stöd från ett starkt 

team som fortsätter att växa och vi försöker se till att vi är positionerade på bästa möjliga 

sätt, men utnyttjar också alla rörelser som marknaden gör. Men kort sagt, om du frågar 

efter ett ja- eller nej-svar på om detta går att upprepa, så är svaret ja.

JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Tack Richard, en till fråga till dig. Kassaflödesanalysen visade ett negativt värde på 116 
miljoner pund. Kan ni hjälpa mig att jämföra detta med den sista bilden i presentationen 
där ni visar att företaget tjänade 40 miljoner pund och kan ni hjälpa mig att förstå hur 
mycket pengar företaget tjänade under 2021? Hur omvandlas rapporterad EBITDA till 
kontanter?

RICHARD NASH 
CoinShares - Ekonomichef 

Okej, det är flera bitar men låt mig först förklara presentationen. Den sista bilden i 

den rapport som släpptes i morse, är en ny bild som vi lade in och som inte fanns där 

förra kvartalet. Så den sista bilden visar de likvida medel som koncernen genererat 

minus kontantkostnader, men den inkluderar inte effekten av köp och försäljning av 

säkringstillgångar för ETP:er och inte heller rörelsen av belopp som ska betalas till eller från 

mäklare. 

Och det är den rörelsen i belopp som ska betalas till eller från mäklare som driver det 

negativa värdet på 116 miljoner euro som nämndes i frågan. Dessa svar är en del av 

CoinShares kapitalmarknadsområde och dessa rörelser av 116 miljoner pund är helt säkrade 

av digitala tillgångar och digitala tillgångar utöver säkringstillgångarna.

Så den minskningen finns inte med i minskningen av nettotillgångarna, utan de är alla 

fastställda av ett ökat innehav av digitala tillgångar utöver säkringsskulden. Så den 

kassabalans som vi stämmer av i diagrammet i slutet av rapporten består av två saker, 

banktillgodohavande i koncernens balansräkning samt även netto positionen i koncernens 

CSCM-bok med alla positioner stängda och alla belopp återbetalade till mäklare.
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Och det är detta kombinerade saldo av banktillgodohavande och CSCM:s nettobokföring 

som vi anser vara fria likvida medel i grunden. Sedan tror jag att det finns en annan del av 

frågan om EBITDA-tabellen och kassagenererande enheter från den.

Så om du tittar på EBITDA-tabellen och CSCM-aktiviteterna, de genererade kontanterna, 

CSDS- och BLOCK-indexintäkterna, konsumentintäkterna, de genererade kontanterna, 

realiserar XBT Provider-avgifterna faktiskt kontanter vid inlösen av skuldbreven på grund 

av det sätt som säkringen av ETP-skulden behandlas och du kan också se det i den sista 

grafen i presentationen.

Du kommer att se dem från cirka 28,8 miljoner pund för kontant realisering och inlösen via 

XBT-skuldbrev, det finns också med i den tabellen. Du kan se det där. Och slutligen den 

andra aktiviteten, kapitalvinsterna från investeringar och resultatet av kassainflödet vid 

avyttring.

JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Bra. Tack. Om vi går tillbaka till Jean-Marie, hur känner du för ETP-produkternas 
konkurrensläge nu när Fidelity har tagit sig in på området som Europas billigaste 
fysiska Bitcoin ETP, tror du att avgifterna kommer att behöva sjunka för att förbli 
konkurrenskraftiga?

JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - VD

Vi har en mycket tydlig bild av den verkliga efterfrågan från olika investerarkategorier. Vi 

har våra XBT Provider-, CoinShares Physical- och Invesco-produkter. Alla dessa företag 

riktar sig till olika investerarsegment och vi kan se var det finns en dragningskraft. Det är 

inte bara en fråga om namnbrickor och avgifter. Det är framför allt en fråga om förtroende, 

erfarenhet och trovärdighet när det gäller att förvalta det underliggande.

Jag tror inte att vi befinner oss i en situation där investerare köper CoinShares enbart 

för CoinShares produkter. Investerare köper CoinShares för varumärket, för kundvården, 

för forskningen. Du köper CoinShares eftersom du oftast redan har tjänat pengar med 

CoinShares produktfranchise. Med andra ord köper du CoinShares oöverträffade expertis. 

JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Tack. Richard, vad är ungefär den genomsnittliga årliga procentuella andelen som vi har 
genererat under det fjärde kvartalet på DeFi-verksamheten? Tror ni att vi kan uppnå det, 
en liknande avkastning 2022?

RICHARD NASH 
CoinShares - Ekonomichef 

Okej, jag ska svara på den första delen av frågan och sedan lämnar jag den andra delen 

till Jean-Marie. Eftersom vi på allvar har infört fler DeFi-aktiviteter under tredje och fjärde 
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kvartalet har vi sett avkastningen variera från så låga som 5–5,5 %, ända upp till omkring 

27 %. Det är en mycket kort tidsperiod som vi tittar på. Genomsnittet ligger runt 12–12,5 % 

under 2021 sedan perioden vi startade dem.

Jean-Marie, vill du kommentera hur du tror att detta kommer att utvecklas under 
2022?

JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - VD

Innan jag gör ett framåtblickande uttalande om 2022 som kommer att trassla till det 

för mig med min chefsjurist, låt mig först återgå till 2021. Vi har vågat oss in i DeFi med 

stor försiktigt och med dubbla roller. Vår huvudinvesteringsroll fungerar nästan som 

ett sökfunktion för verksamheten när det gäller innovation. Med våra kapitalmarknader 

där det inte bara handlar om att testa och bryta saker utan också om att hitta kapacitet 

att använda kapital i stor skala. Vi har ett kärnfokus på cybersäkerhet och därför är en 

av våra regler inför ett protokoll att kvaliteten på vitboken och kvaliteten på de olika 

säkerhetsrevisionerna ska vara en viktig del av vårt åtagande. Jag åberopar gärna vårt 

samarbete med Maple Protocol eftersom den relation vi byggde upp med dem var ett 

verkligt win-win-förhållande där vår förvaltning också hjälpte dem att utveckla sitt 

protokoll samtidigt som vi distribuerade tillgångar tillsammans med dem.

Under 2022 fortsätter detta utrymme att växa och teamet ägnar det mer och mer 

uppmärksamhet, men det finns inga genvägar i inlärningskurvan och för våra interna krav.

Som med allt annat som rör handel är sättet du tjänar pengar på idag väldigt annorlunda 

mot sättet du tjänar pengar på imorgon. Samma principer gäller för DeFi. Vi kommer att 

vara nyfikna och fortsätta att utnyttja nya mekanismer för att skapa intäkter och inte stå 

och stampa på ett ställe.

JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Tack. En till fråga till dig, Jean-Marie. Planerar ni att lansera dessa produkter baserade 
på två nya index, CGBI (CoinShares Gold and Bitcoin Index) och CECI (CoinShares 
Equally Weighted Crypto Index) i år?

JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - VD

Dessa sitter med forskningsgruppen ur ett skapandeperspektiv och med Asset 

Management Solutions ur ett produkt- och distributionsperspektiv. Vi älskar att bygga 

men vi bygger vanligtvis för att vi känner att det finns ett affärsmässigt argument. 

Ibland är affärsidén inte tillräckligt mogen när forskningen är klar och vi litar på vårt 

distributionsteams goda marknadsbedömning när det gäller 

tidsplan och produktlansering. Jag kan bara säga att vi har våra produktledningar fulla, så 

håll utkik.
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JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Okej. Vilka är era förväntningar på Napoleons tillväxt på kort sikt?

JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - VD

Vi slutförde förvärvet i slutet av december. Vi fokuserar på att integrera Napoleon som ett 

team, med särskild uppmärksamhet på cybersäkerhet och dataskydd. Men om vi pratar 

om en ren affärsverksamhet kan vi zooma ut lite. Den totala adresserbara marknaden för 

Napoleon just nu, beroende på vilka studier du tittar på, är mellan 200 miljoner och 300 

miljoner enskilda konton på börser som är KYC-certifierade, för att ta ett resonemang och 

låt oss vara mycket konservativa och säga att denna siffra egentligen är 150 miljoner för att 

ta hänsyn till personer som CoinShares med flera konton.

Om vi bara kunde erövra en liten del av detta skulle vi ha en mycket bra position när det 

gäller att fördubbla våra sammanlagda intäkter och/eller ändra vår värdealgoritm. Om vi 

tittar på den genomsnittliga intäkten per användare som är cirka 87 euro och antar att det 

finns 100 000 kunder, är det 10 miljoner dollar i återkommande månadsintäkter.

Så jag tror att kapaciteten att växa i den här verksamheten är enorm. När vi började göra 

vår företagsbesiktning av Napoleon sommaren 2021, baserat på den lilla marknadsföring 

de gjorde och deras verksamhet i Frankrike via Binance och Etoro, hade de 5 000 

månatliga användare. Detta är innan vi omstrukturerar och använder någon form av 

konsumentorienterad marknadsföringskapacitet. Affärsanalysen är mycket övertygande när 

det gäller expansion i Europa, liksom i Asien och USA.

JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Tack. Tyvärr tog tiden slut för fler frågor. Vi kommer att försöka besvara alla frågor som vi 

inte har besvarat i dag via e-post. Tack alla för att ni var med i dagens samtal.

MODERATOR

Mina damer och herrar, tack så mycket och därmed avslutas dagens telefonkonferens. Tack 

för ert deltagande och ni kan nu frånkoppla anslutningen.

http://www.coinshares.com
https://coinshares.com/


     25  |  26

COINSHARES 

KONFERENSSAMTAL 

KVARTTAL 4 OCH 

PRELIMINÄRT 

HELÅR 2021

01

02

03

04

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. 

http://www.coinshares.com
https://coinshares.com/


K O N T A K T 

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
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