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U T S K R I F T
K O N F E R E N S S A M T A L  |  Q 1  2 0 2 2

MODERATOR

Tack för att ni väntat och välkomna till sändningen av CoinShares resultat för Q1. Alla 

deltagare som ringer in eller bara lyssnar, efter talarens presentation kommer det att hållas en 

frågestund. Ni kan skicka in era frågor via postlådan under videon på plattformen. Observera 

att dagens konferens spelas in. Jag skulle nu vilja lämna över konferensen till er värd, Jeri-Lea 

Brown. Tack.

JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Tack, moderatorn. Jag välkomnar er alla till CoinShares resultatkonferens och webbsändning för 

Q1 2022. 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 det direktsända 

evenemanget där ni kommer att kunna se den tillhörande presentationen under dagens samtal.

 

Resultaten och en kopia av presentationen kan också laddas ner från avsnittet 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 blir tillgänglig. Efter presentationen kommer vi att hålla en kort frågestund via 

plattformen för webbsändningen.

 

Om ni vill ställa en fråga till ledningsgruppen, var så goda och ange ert namn och er anknytning 

till företaget. Vi kommer att göra vårt bästa för besvara så många som möjligt inom den 

tilldelade tiden. Till sist vårt uttalande gällande friskrivningsklausulen. 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. Jag har nu nöjet att lämna över ordet till Jean-Marie Mognetti.

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

JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - VD 

God eftermiddag och tack alla för att ni deltar i dagens telefonkonferens gällande finansiella 

resultat för Q1 2022. Jag medverkar i dag från Jersey på Kanalöarna, där vi har vårt huvudkontor. 

Det är den gamla Jersey, inte New Jersey. Jag är verkligen glad över vad vi håller på att bygga upp 

idag på CoinShares och att kunna få berätta om det för er.

 

http://www.coinshares.com
https://coinshares.com/
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2021 var ett rekordår för CoinShares på många områden. 2022 är ett väl inarbetat år och som vi 

redan har sett är 2022 ett mycket annorlunda år ur makroekonomisk, politisk och till och med 

lagstiftningsmässig synvinkel. Vi har med andra ord den perfekta stilformationen för krypto. 

Marknadsvolatilitet och risk off-narrativet finns överallt på förstasidan.

 

The Fed har inlett ett program on räntehöjningar som skapar ett narrativ gällande allokering 

och det kommer säkert att leda till fler åtgärder. På den mindre lyckliga sidan har vi ett nytt 

handelskrig som bröt ut i början av året och som sätter stor press på försörjningskedjan av råvaror 

sedan den ryska invasionen. Kriget i Ukraina är dock också en bekräftelse av narrativet gällande 

kryptoteknik.

 

Med detta har vi kunnat demonstrera teknikens gränslösa, friktionsfria, statslösa och 

tillståndslösa egenskaper i verklig skala. På den reglerande sidan kan vi se att landskapet 

också rör sig eller snarare skiftar, sakta men säkert. Vi har en amerikansk verkställande 

order från presidenten i USA. Vi har MiCA och reseregeln som debatteras under det franska 

ordförandeskapet i Europaparlamentet.

 

Och slutligen har Storbritannien helt plötsligt bestämt sig för att bli nästa hubb för kryptovalutor. 

Så jag måste säga att det finns ett kryptonarrativ som är här för att stanna.  Det är inte på väg 

någonstans och med det sagt ser CoinShares ut att gå en ljus framtid till mötes. Det kommer att 

tillta och debatteras men kommer att växa. 

Den styrande koalitionen börjar nu inse att väljarna gillar krypto som tillgångsklass och att de 

måste ta hänsyn till det. Krypto är en tillväxtbransch och CoinShares har vuxit tillsammans 

med den. Vi skalar snabbt för att bli teknikledare i denna växande bransch. Vi var 42 personer i 

början av 2021 och i slutet av första kvartalet 2022 är vi nu 95 personer. Vi tillför nya färdigheter, 

nya talanger och ny kapacitet. Och jag ser till att alla dessa färdigheter, talanger och förmågor 

integreras och får de verktyg som krävs för att kunna utföra uppdraget. Jag lämnar över till 

Richard om några sekunder så att vi kan titta närmare på det finansiella resultatet för Q1 2022 

och sedan kommer jag tillbaka för att diskutera några av våra milstolpar under Q1 2022. Med det, 

över till dig, Rich.

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

RICHARD NASH 
CoinShares - Ekonomichef 

Tack så mycket, Jean-Marie. Så som man kan förvänta sig har koncernens resultat naturligtvis 

påverkats av de marknadsvillkoren som alla har upplevt under det första kvartalet 2022. 

Trots detta har koncernens resultat på det hela taget varit starkt och det finns ett antal 

positiva slutsatser från kvartalet, när det gäller koncernens finansiella resultat och operativa 

prestationer och förbättringar.

 

Innan jag går in på den ekonomiska utvecklingen för varje del av verksamheten mer i detalj 

ska jag bara kortfattat redogöra för vad vi som team anser vara de viktigaste punkterna för 

kvartalet. Först och främst har vi haft en pågående diversifiering av koncernens plattform 

för kapitalförvaltning genom lanseringen av flera nya produkter. För det andra har vi sett 

http://www.coinshares.com
https://coinshares.com/
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en ganska stor förändring i verksamheten med teamet inom kapitalmarknaden, som 

huvudsakligen har drivits av att kapital har använts i protokollen för DeFi (Decentraliserad 

finans)för att generera staking-belöningar. Slutligen har vi tagit ett antal positiva steg när det 

gäller den strategiska utvecklingen av den större koncernen och integrationen av Napoleon.

 

Jean-Marie kommer att ta upp dessa saker mer i detalj lite senare, men jag vill bara nämna 

dem nu. De har naturligtvis en inverkan på det finansiella resultatet under Q1.Dock det är också 

viktigt att betona att alla dessa saker antingen har uppnåtts eller kommer att fortsätta att 

uppnås genom att vi förlitar oss på vår teknologiska ryggrad, Galata, som ligger till grund för 

allt vi gör.

 

Nu till själva resultatet för koncernen. Vi har genererat ett justerat EBITDA för kvartalet på 

18,7 miljoner jämfört med 34,1 miljoner för samma period 2021. Den viktigaste skillnaden 

är minskningen av kapitalmarknadens övergripande resultat i kombination med en ökad 

kostnadsbas som främst drivs av den växande personalstyrkan som nu uppgår till 95 personer.

 

Andra delar av de ökade kostnaderna omfattar belopp som är kopplade till lanseringen 

och det löpande stödet för de nya produkterna och även de kostnader som är kopplade till 

den föreslagna förberedelsen för upplistning. Något som Jean-Marie kommer att ta upp 

senare under konferensen. Om vi tittar på varje affärsområde lite mer i detalj och börjar med 

kapitalförvaltning och bara för att påminna om att komponenterna i denna affärsenhet är 

våra äldre XBT-leverantörs-ETP:er, våra CoinShares Physical ETP:er och CoinShares Blockchain 

Global Equity Index eller Block Index.

 

Så plattformen som helhet genererade kombinerade förvaltningsavgifter på 17,2 miljoner pund, 

vilket faktiskt är ungefär samma nivå som vi såg under första kvartalet. 2021. Under 2021 var 

dock nästan 100 % av denna siffra relaterad till XBT Provider, medan den siffran hittills under 

2022 ligger närmare 70 %. De nya produkterna på plattformen börjar bli mer betydelsefulla 

bidrag till den totala prestandan, vilket är väldigt roligt att se.  CoinShares Physical står för 7 % 

av siffran, medan blockindexet står för resterande 23 %.

 

Så som vi nämnde vid tidigare konferenser förväntar vi oss att den totala andelen 

förvaltningsavgifter kommer att vara mer jämnt fördelad med tiden eftersom vi lägger mer och 

mer fokus på att bygga ut CoinShares Physical-produktsvitmed produkter som är utformade 

för att fånga upp en högre nivå av det totala inflödet på marknaden. Denna proportionella 

förändring av sammansättningen för avgiften drivs också av nettoutflöden och XBT Provider 

med ett fortsatt vinstuttag från långvariga innehavare av produkten. Men detta har faktiskt 

avtagit till de nivåer som vi såg under 2021. Det totala nettoutflödet för XBT Provider under 

första kvartalet i år uppgår till 245 miljoner och i april 2022 var denna siffra endast 22 miljoner. 

Det är därför glädjande att dessa utflöden börjat bromsa in mot bakgrund av att CoinShares 

Physical presterar så bra och tar upp inflöden av Altcoin och nya inflöden med sina nya 

produkter.

 

Och som alltid uppmuntrar vi alla att hålla ett öga på våra veckovisa rapporter om 

fondflöden som vi publicerar regelbundet så att de enkelt kan övervaka dessa trender 

själva. Bruttovinstmarginalen för denna del av verksamheten har historiskt sett varit och 

är fortfarande mycket hög. De direkta kostnaderna i samband med affärsmodellen för 

kapitalförvaltning består huvudsakligen av depåavgifter och kostnader för emittenter som 

uppstår i de relevanta emittenterna i hela koncernen.

 

http://www.coinshares.com
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Det är en mycket skalbar affärsmodell där högre AUM-nivåer ger en mycket effektiv effekt 

på koncernens resultat. Detta är anledningen till att strategion för kapitalförvaltning 2022 är 

densamma som förra året och varje år fokuserar teamet på nya produktlanseringar och på att 

styra in så mycket inflöde som möjligt till koncernen.

 

Så vi är väl positionerade för att dra nytta av prisökningar på digitala tillgångar när de 

inträffar. En snabb sammanfattning: I slutet av fjärde kvartalet uppgick AUM-nivån för våra 

två ETP-plattformar, XBT Provider och CoinShares Physical, till cirka 3,1 miljarder pund med 

ytterligare 875 miljoner pund AUM baserat på det underliggande BLOCK-indexet. Nu till 

kapitalmarknadssidan av verksamheten.

 

Denna del av verksamheten presterade extremt bra under det första kvartalet 2021. Det 

stöddes av gynnsamma marknadsförhållanden med betydande uppåtgående volatilitet under 

hela kvartalet. Tyvärr medförde marknaden i början av 2022 inte lika tydliga möjligheter som 

vi lätt kunde utnyttja. Trots detta genererade den kombinerade verksamheten intäkter och 

vinster på 10,2 miljoner euro, varav merparten av denna summa härrörde från DeFi-strategier. 

När vi släppte våra preliminära resultat för 2021 noterade vi att detta är ett område som vi 

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

den staking-kapaciteten som vi redan har lyckats bygga in i våra senaste fysiska CoinShares-

produkter. Under resten av första kvartalet har vi sett detta bära frukt med ett totalt resultat 

på cirka 6,2 miljoner pund uppdelat på avkastningsintäkter och staking-belöningar. Jean-Marie 

kommer att ta upp DeFi lite mer i detalj senare under samtalet eftersom det håller på att bli 

en mycket viktig del av hur kapitalmarknaderna fungerar. Under återstoden av 2022 kommer 

vi att fortsätta att investera i vår infrastruktur för kapitalmarknaderna, både ur mänsklig och 

teknisk synvinkel och Galata förblir kärnan i hela koncernen och ligger bakom mycket av det 

vi gör. När det gäller Principal Investments är den främsta höjdpunkten från kvartalet, som 

tillkännagavs i mars, den ökade aktiepost vi har tagit i Flowbank.

 

Denna investering ökar det bokförda värdet av vårt innehav i Swiss Digital Bank i koncernens 

balansräkning till cirka 29 miljoner pund. Detta är en betydande siffra och understryker den vikt 

som vi fäster vid det potentiella strategiska förhållande som kan uppstå mellan oss och dem. 

Förutom den betydande andel som vi har tagit i Flowbank, omfattar de nya investeringar som 

gjordes under kvartalet även Impervious som fokuserar på att bygga verktyg och infrastruktur 

för peer-to-peer-internet samt Pocket Network, en decentraliserad infrastruktur som använder 

kostnadseffektiv ekonomi för att samordna och distribuera stora datamängder. En fullständig 

uppdelning av portföljen finns i den rapport som vi släppte tidigare idag och finns även 

separat tillgänglig i rapportportalen på vår webbplats. Portföljens resultat för kvartalet är i 

stort sett på nettobasis noll. Vi hade en betydande vinst på 2,36 miljoner euro i fråga om det 

överförda intresset i CS2-fonden som drevs av Blockdaemons framgång: Detta har uppvägts av 

minskningar av det redovisade värdet på vissa strategiska investeringar och innehaven av egna 

digitala tillgångar.

 

Och slutligen, för att beröra vår konsumentplattform Napoleon. Vi har redan börjat arbeta med 

utvecklingen av Natbots för att se till att den stöder expansionen av vår verksamhet. Detta 

arbete pågår fortfarande. Det handlar om att integrera dessa verksamheter i koncernen. Så 

det nuvarande resultatet för denna affärsenhet är relaterat till dess tidigare verksamhet. Även 

om dessa aktiviteter fortfarande är mycket viktiga för oss är vi glada över att kunna utöka 

produktens och plattformens räckvidd till långsiktiga investerare som vill få tillgång till våra 

handelsstrategier för digitala tillgångar.

 

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


     7  |  13

COINSHARES 

EARNINGS CALL

Q1 2022

01

02

03

04

Så slutligen, för att avsluta den finansiella uppdateringen för Q1 och innan jag lämnar över till 

Jean-Marie vill jag bara påpeka att resultatet fortsätter att bidra till vårt substansvärde. I slutet 

av mars 2022 uppgår detta nu till cirka 221 miljoner pund. Slutligen vill jag bara påminna alla 

om att vi planerar att offentliggöra våra fullständiga årsrapporter, inklusive den reviderade 

årsredovisningen för 2021, den 31 maj.

 

Vi ser fram emot att få mer information om våra olika verksamheter i denna rapport.

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

JEAN-MARIE MOGNETTI 
CoinShares - VD 

Tack, Richard. Som jag nämnde i början är det två saker som jag vill diskutera med er i dag: 

Först ett par viktiga slutsatser från första kvartalet och sedan en uppdatering av CoinShares 

förberedelser för uppflyttning till Nasdaqs reglerade Nordic Main Market. Vi har letat efter nya 

tillväxtfaktorer och därför fokuserar vi mycket på konsumentlösningar.

 

Vi ser detta illustrerat med vår första investering i FlowBank under Q3 2021, vår uppföljande 

investering under Q1 2022 men också vårt förvärv av Napoleon under Q4 2021. Det har varit 

ett stort ämne, särskilt i USA, kring institutionell adoption. Det är ett stort ämne överallt i 

nyheterna. Men i Europa, där vi huvudsakligen är baserade, har vi inte riktigt kommit dit ännu.

 

Vi ser vissa tecken, vi ser vissa rörelser, men de manifesteras inte riktigt på samma sätt som 

i USA. Våra investeringar kan faktiskt uppfattas som en mycket bra barometer för denna 

adoptionscykel. Så den institutionella efterfrågan finns inte klart och tydligt i Europa, men vi 

måste fokusera på något annat, nämligen konsumentmarknaden som är extremt varierande och 

har en väsentligt annorlunda mognad när det gäller krypto. På CoinShares vill vi dela upp den i tre 

huvudgrupper, de är långt ifrån perfekta, men de är tillräckligt bra för den här övningen. Vi har en 

investerare som till exempel köper våra ETP:er bland alla mer traditionella finansiella produkter 

för optimering av pensionsplaner. Och sedan Coinbase-kunden som tror på krypto och investerar 

långsiktigt och kan glömma bort investeringen i flera år. Och sedan har du näringsidkaren, 

den aktiva näringsidkaren som är kund hos B’s, Binance eller Bitcoin X och som vill kunna dra 

nytta varje minut av marknadens volatilitet. Den typiska kunden drivs av en mycket stark 

rädsla för att missa något. På CoinShares vill vi kunna erbjuda dessa specifika behov genom en 

användarupplevelse och marknadsföring i världsklass med olika digitala produkter.

 

Så vi svarar redan på den första kategorin kunder genom vårt ETP-erbjudande och vår lösning 

för kapitalförvaltning. För de andra två har vi vårt senaste förvärv av Napoleon Crypto. Jag har 

sagt det förut, men vi gör också mer. Vi anställer en grupp marknadsförare, vilket symboliseras 

av att vi har fått en gruppchef för marknadskommunikation med ett eget marknadsföringsteam 

och designteam. 

De kommer från ett mycket välkänt franskt teknikföretag, Ledger, och vi är mycket glada 

över att ha dem ombord. Det är första gången i CoinShares historia som vi bygger upp ett 

eget marknadsföringsteam internt och vi anställer också en dedikerad produktägare för 

konsumentlösningar. De förstår hur produkten fungerar och kan fokusera på UI och UX för 

kunderna.

 

 

http://www.coinshares.com
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Under de kommande månaderna kommer vi att åter lansera Napoleon och rikta oss till 

kryptohandlare, troligen i slutet av andra kvartalet i en betaversion med global räckvidd, ny 

prismodell och med en långsiktig investerarstrategi som fokuserar på att minska risken för våra 

handlare. Vi har alltså talat mycket om småspararna här och när man talar om dessa finns det 

också en korrelation, nämligen reglering, eftersom tillsynsmyndigheten just finns till för att 

skydda småspararna.

 

När det gäller reglering har vi sett hur tillsynsmyndigheter runt om i världen kämpar med 

utmaningen att öka småspararnas intresse för krypto, men det har accelererat mycket snabbt. Bara 

under första kvartalet såg vi en presidentorder i USA, vi såg många debatter i Europaparlamentet 

under det franska ordförandeskapet om MiCA och TFR, som CoinShares har varit mycket engagerad 

i, och vi såg också hur Storbritannien blev eller försökte bli världens kryptohubb.

 

Allt händer alltså samtidigt. Vi är dock fast beslutna att följa de regler och riktlinjer som gäller 

på de marknader där vi är verksamma. Och det har vi faktiskt gjort sedan vi började arbeta 

på råvarumarknaden 1998. Vår förmåga att navigera i snabbt föränderliga jurisdiktioner och 

uppfylla alla lagstadgade krav gör det definitivt till en konkurrensfördel för CoinShares i den 

framväxande sektorn för digitala tillgångar. Reglering är en bra övergång till våra verksamheter 

inom kapitalförvaltning och vår lösning för kapitalförvaltning och kring kapitalförvaltning,

 

Nyckelordet är att leverera innovation inom blockkedjetekniken till traditionella investerare. När 

vi tittar på vår lösning för förvaltning av tillgångar finns det egentligen två saker vi kan titta 

på: produkter och geografi. När det gäller geografisk spridning finns våra XBT-produkter och 

CoinShares Physical-produkter nu listade i Stockholm, Stuttgart, Zürich, Paris och Amsterdam. 

Fram till dess att London, Milano och Madrid blir tillgängliga, fokuserar vi våra ansträngningar 

på vad vi kallar plattformar för den sista milen, som fungerar som ett gränssnitt mellan våra 

produkter och våra slutkunder.

 

Våra tidigare tillkännagivna partnerskap med Finanzen och Scalable är exempel på denna princip. 

Låt oss nu stänga den geografiska aspekten på produktsidan. Detta är mycket spännande. Det 

är här vi gör stora framsteg. Under fjärde kvartalet fick vi myndighetsgodkännande för ett nytt 

prospekt. Det har inte annonserats så mycket, men det var en stor milstolpe.

 

Det nya prospektet gör det möjligt för oss att vara först med att lansera en staking-belöning, 

dvs. en produkt som uppfyller kraven på marknaden. Så under första kvartalet gick vi in i 

verkställighetsläge och släppte Polkadot, Tezos, Cardano och så vidare. Det är bara början på vad 

vi vill göra och vi har en mycket stark och ambitiös produktplan för resten av 2022. Dessa nya 

produkter som vi lanserar 2022 är för de flesta av dem de första ETP:erna i världen med staking, 

de kommer utan förvaltningsavgifter eller med reducerade förvaltningsavgifter till noll.

 

Och vi delar på staking-belöningen. Vi är de första som har fört in en sådan innovation på 

marknaden samtidigt som vi har bevarat den rättsliga robustheten och skatteattributen hos 

specialföretag för investerare och det är en stor sak. Som ett resultat av dessa innovativa 

nya produkter såg CoinShares ETP det största nettoinflödet under första kvartalet bland alla 

ICON-produkter och jag tycker att det är en mycket bra illustration att vår strategi att inte vara 

opportunistiska och lansera halvfärdiga produkter under 2021, har gett resultat. Under första 

kvartalet 2022 tillkännagav vi också ett strategiskt partnerskap med FTX. FTX är en stor, massiv 

kryptobörs som leds av Sam Bankman-Fried. Den senaste värderingsrundan uppgick till 32 

miljarder dollar och växer mycket snabbt. De är mycket starka, mycket smidiga och kan röra sig 

extremt snabbt. Att CoinShares samtidigt kan arbeta med synnerligen flexibla partners som 

FTX och mer traditionella partners som Invesco är mycket intressant för oss.

 

http://www.coinshares.com
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Vi har redan lanserat med FTX, Solana Stake-produkten som vi lanserade förra veckan under 

andra kvartalet, FTT-token med FTX och det finns fler saker på gång. Vi tror att vi befinner oss 

vid korsningen mellan traditionell finansiering och teknikdriven finansiering i denna innovativa 

värld och att det finns mycket värde som kan skapas för våra aktieägare.

 

Låt oss bara snabbt tala om Invesco. Jag anser att Invesco är en formidabel produkt som vi har i 

vår portfölj. Vår Invesco blockchain equity-produkt går mycket bra. Vi såg den realisera ett inflöde 

på 19 miljoner dollar bara under första kvartalet, trots all instabilitet på marknaden, särskilt i 

teknikaktier. Vi såg att den produkt vi har i Invesco-strategin nu är den största aktieprodukten 

specifik för blockkedjor på marknaden i världen.

 

Och konkurrenterna börjar kopiera oss eftersom vi har sett hur Grayscale i USA lanserar produkter. 

Förra veckan lanserade även BlackRock sin egen produkt. Det är därför intressant att se att 

CoinShares återigen var ledande. Då återstår vår aktivitet på kapitalmarknaden för kvartalet.

 

Det har varit ett hektiskt kvartal för teamet. Att aggressivt föra över mindre lönsamma 

verksamheter till nya verksamheter. Detta är verkligen den plats i vår verksamhet där vi kan testa 

marknadsmöjligheter som verkligen berör innovation. Eftersom krypto i allt högre grad uppslukar 

finansbranschen måste vi ligga i framkant när det gäller nya sätt att paketera, distribuera och 

konsumera denna finansiella tjänst.

 

Det betyder att det som vårt team arbetar med i dag under Q1 2022 är mycket annorlunda än 

det som de gjorde under H1 eller H2 2021. Denna ständiga utveckling återspeglas när möjligheter 

uppstår i kommersiella produkter och lanseringen av vår staking-produkt, som vi förklarade för 

några minuter sedan.Det är en perfekt illustration av detta arbete och den korsbefruktning som 

sker mellan våra olika affärsenheter.

 

Traditionellt har vi alltid förklarat för marknaden att vi har tre huvudsakliga 

kapitalmarknadsverksamheter: likviditetsförsörjning, strategier för skuldförvaltning och 

räntebärande verksamhet. Under Q1 har jag sett en betydande förändring inom vår produktmix, 

med en ökad användning av vårt tillgängliga kapital i definierade icke-direktionella strategier, 

även kända som farming eller som vi kallar det, CoinShares räntebärande verksamhet 2.0. Det 

undersökande arbete som teamet utförde under H2 2021 lade grunden för det som nu är en ny 

del av koncernens verksamhet. Detta dynamiska tillvägagångssätt ligger till grund för teamets 

strategi inom kapitalmarknaden, som alltid är inriktad på att se till att koncernens kapital 

används så effektivt som möjligt till förmån för aktieägarna.

 

Eftersom CoinShares och kryptovalutabranschen fortsätter att utvecklas och växa i takt med 

varandra, håller sig vårt team inom kapitalmarknaden relevant genom att alltid lyssna på 

marknadstrenderna och leta efter dessa innovationsfickor där vi kan placera nytt kapital inom 

våra definierade riskparametrar och riskramar. Detta är en sammanfattning av de viktigaste 

resultaten från första kvartalet och jag ska nu bara snabbt beröra vår process för upplistning på 

Nasdaq innan jag lämnar över samtalet till moderatorn. Som vi diskuterade tidigare i våra två 

tidigare vinstsamtal fokuserar CoinShares en del tid på att migrera från Nasdaqs juniorsegment 

till det reglerade segmentet.

 

Denna stora övning är ett fantastiskt tillfälle att höja koncernens profil, betydande 

ansträngningar har gjorts av vårt team och vi välkomnar möjligheten för CoinShares att visa 

marknaden att det följer de högsta regulatoriska standarderna och bästa praxis. Som vanligt 

kommer vi att hålla marknaden uppdaterad om alla framsteg när det behövs. Med detta avslutar 

vi våra kommentarer för Q1 2022 och moderatorn kan nu öppna linjerna.

http://www.coinshares.com
https://coinshares.com/
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JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Okej, vi går nu över till en kortare frågestund. Den första frågan kommer från John Roy på 

Water Tower Research och han frågar: “Med tanke på de åtgärder som ni för närvarande vidtar 

för att diversifiera era intäktsströmmar, kan ni ge oss någon indikation på när vi kan se mindre 

volatila intäkter och EBITDA?

RICHARD NASH 
CoinShares - Ekonomichef 

Jag kan ta den. Tack, Jeri. Det är mycket svårt att säga när vi kommer att se mindre 

volatila intäkter och EBITDA, helt enkelt på grund av det faktum att vi trots den pågående 

diversifieringen av verksamheten i våra olika intäktsströmmar och kommersiella aktiviteter 

fortfarande påverkas starkt av externa faktorer, nämligen priset på digitala tillgångar, vilket 

alltid kommer att ha en inverkan på våra intäkter och vårt EBITDA. Jag tror att det viktigare 

sättet att se på det, eller det mer användbara sättet att se på det, är vår EBITDA-marginal 

och när vi kan försöka uppnå en större stabilitet i den, för jag tror att det är ett mer realistiskt 

mål som bygger på saker som ligger mer inom vår kontroll. Jag antar att ni förmodligen ser 

i rapporten som vi släppte tidigare idag att vår EBITDA-marginal har minskat under Q1 2022 

jämfört med Q1 2021 och 2021 i sin helhet, från cirka 80 % under året till 67 % för Q1 i år.

 

Och det har drivits av, som nämnts, en minskning av kapitalmarknadens resultat och även en 

del ökade kostnader. Och dessa ökade kostnader står i relation till det du tar upp i din fråga, den 

pågående diversifieringen, utforskandet av nya tillväxtområden och tillväxten i teamet. Så på 

sätt och vis är den sjunkande EBITDA-marginalen en indikation på minskad resultatnivå, men 

det är också en indikation på de pengar som vi lägger ner på vår pågående tillväxt. Angående 

när vi kommer att se det stabiliseras. Jag menar att de nya produkter som vi lanserar, särskilt 

inom CoinShares Physical, till exempel i det utbud av nya produkter som lanseras där, finns det 

naturligtvis kostnader förknippade med dessa lanseringar.

 

Och så snart vi når en nivå där AUM i var och en av dessa produkter når en bra nivå och väl 

överstiger kostnaden för att lansera och driva dem, så kommer det naturligtvis att bidra till en 

stabilisering av EBITDA-marginalen. Men samtidigt kan jag tänka mig att vi också kommer att 

se ytterligare tillväxt i andra delar av verksamheten och öka kostnaderna på det sättet, så det är 

en mycket svår fråga att besvara.

JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Tack, Richard. Vi har också fått in en fråga från Milos Paps på Edison Group där han frågar: 

Kan ni kasta lite ljus över de inflöden som ni hittills har sett till er ETP Physical Staked Solana 

(utöver seed assets)?

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

Jag kan ta den, Jeri. Jag tänker inte svara specifikt eftersom James Butterfields (forskningschef) 

publikation kommer ut den här veckan. När det gäller våra ETP:er med staking och våra 

Altcoins i allmänhet tycker jag att CoinShares har gjort mycket bra ifrån sig under första 

kvartalet och vi har tagit ledningen när det gäller marknadsandelar mot andra emittenter.

 

Tack. En till fråga från Milos: “Vad anser ni om utsikterna för lån med och utan säkerhet inom 

DeFi?”

 

Det är ett rörligt mål. DeFi-världen utvecklas väldigt snabbt och människor provar olika vägar 

i en extremt stark takt. Det går oerhört snabbt. Frågan är hur man håller sig uppdaterad? Vi 

på CoinShares försöker alltid vara mycket engagerade och delaktiga på olika fronter. När det 

kommer till lån med och utan säkerhet med DeFi är det ett ämne som står i förgrunden för alla 

diskussioner.

 

Traditionellt sett var utlåningsutrymmet i CeFi-kryptomiljön överbelånat och i ett förhållande 

som gjorde det mycket attraktivt. När det gäller utlåning med eller utan säkerhet är DeFi 

just nu mycket inriktad på KYC- och AML-delen av verksamheten där man faktiskt lånar 

ut till personer som i hög grad är identifierade med någon form av kreditbedömning eller 

kreditsignatur som inte är okänd för marknaden.

 

Så de som kommer att vara verksamma i denna verksamhet eller i denna typ av miljö är 

Alameda eller stora företag eller stora marknadsförare eller stora marknadsaktörer, som 

kommer att ha ett sätt att motivera sitt deltagande i denna form av verksamhet.

JERI-LEA BROWN
CoinShares - Företagstjänster

Tack, Jean-Marie. Det var de tre sista frågorna så vi går nu över till att avsluta samtalet. Tack 

alla för att ni var med i dagens samtal.

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

©2022 Refinitiv. Alla rättigheter förbehållna. 

http://www.coinshares.com
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