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NPinvestor.com øjner kommercielle muligheder i crypto markedet
I forbindelse med det igangværende udbud og børsnotering af fintech-virksomheden NPinvestor.com A/S
har mange investorer på mail, møder, chats og de sociale media spurgt, om selskabets software og online
trading platform Straticator kan anvendes i markedet for kryptovaluta - f.eks. til handel med Bitcoins,
Ripple og Ethereum.
Det er selskabets vurdering på nuværende tidspunkt, at det vil Straticator godt kunne gøre efter de
nødvendige tilpasninger og udvikling. Tilpasning af softwaren til crypto markedet vil kun ske, hvis det
giver kommerciel og strategisk mening. I forvejen er Straticator en fuldt udviklet multi asset trading
platform, hvor investorer f.eks. vil kunne handle valuta/FX, aktier, CFD og index og har siden 2015
gennemført live tradingvolume for mere end 4 mia USD.
”Det er tydeligt, at mange investorer har taget crypto coins til sig, og ser det som naturligt at handle f.eks.
Bitcoins. Vi har fået en masse henvendelser om det – det har virkelig taget til, det er meget positivt og
derfor vil vi nu slå fast, at ja, vi kigger på, hvad der skal til for at kunder på Straticator platformen kan
handle kryptovaluta eller kryptoprodukter”, siger Jan Andersen direktør i NPinvestor.com A/S
Crypto markedet åbner for nye forretningsmuligheder for NPinvestor.com. Selskabet er en del af den
rivende udvikling fra nye og digitale rebeller som disrupter den etablerede finansindustri. NPinvestor.com
kan også blive den første børsnoterede aktie i København, der har en del af sin indtjening fra det hastigt
voksende crypto marked.
Teknologien bag Straticator er udviklet af IT manden Erik Damgaard og et væsentligt succeskriterie er
udviklingen af ny generation teknologi til investering og trading som skaber merværdi for kunderne og
som skiller NPinvestor.com ud fra banker og andre brokere.
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Kernen i Straticator er den revolutionerende funktion “Copy trading”, hvor investorer kan kopiere
hinandens investeringer og porteføljer fuldautomatisk og få samme handler. Copy trading funktionen vil
NPinvestor.com analysere nærmere med henblik på introduktion på crypto markedet.
”Det er ikke blot handel med crypto coins isoleret set, som vi undersøger. Vores revolutionerende trading
funktion i Straticator kaldet ”Copy trading”, hvor investorer kan kopiere hinanden og fuld automatisk få
samme handler, vil vi også gerne introducere på crypto markedet. Idet markedet stadig er forholdsvist nyt,
er der endnu kun få specialister, som har erfaring med hvordan de nye crypto coins bevæger sig eller hvad
man skal investere i. Derfor vil mange nye investorer kunne opnå fordel af at kopiere andre mere erfarne
crypto investorers handler både for at lære og for at søge risikospredning”, siger Jan Andersen, direktør i
NPinvestor.com A/S
Der har også været business-to-business forespørgsler fra flere veletablerede aktører i crypto markedet –
enten i form af strategiske samarbejdsmuligheder eller direkte køb af licens af trading softwaren og
Straticator platformen. Forretningsmulighederne evalueres i den kommende tid.
Tilpasning af softwaren til crypto markedet vil kun ske, hvis det giver kommerciel mening, men
NPinvestor.com kan blive den første aktie noteret i København, der har en del af sin indtjening fra det
hastigt voksende crypto-marked.
Selskabet har desuden fokus på udviklingen inden for lovgivningen omkring kryptovaluta, hvor det bl.a.
hilses velkomment, at EU nu indfører et nyt direktiv, hvor kryptovaluta sidestilles med fysiske valutaer i
forhold til hvidvaskningsloven, så man kommer anonymiteten til livs. Man skal kunne identificere køb og
salg af investorers handel med coins. Denne modning af markedet er en fordel for NPinvestor.com A/S
som jf. prospektet bliver fondsmægler og dermed en finansiel virksomhed med de påkrævede regulative
compliance procedurer og forretningsgange. En nærmere undersøgelse afgør hvorledes selskabets crypto
aktiviteter kommercielt skal organiseres, herunder om det skal foregå fra et datterselskab.
”Crypto valuta markedet er kommet for at blive, trods formentlig forsat store udsving i kursbevægelser i
de mange forskellige coins’ kurser og anvendelsesformer. Det skal dog slås fast, at der ikke er truffet en
endelig beslutning om implementeringen af crypto handel i Straticator, og at det i så fald først sker efter
børsnoteringen” siger Jan Andersen, direktør i NPinvestor.com A/S
Udbuddet af NPinvestor.com A/S’ aktier har jf. selskabsmeddelelse 7 en tegningsgaranti som sikrer
gennemførelse og ansøgningen om optagelse af selskabets aktier til handel på Nasdaq First North i
København.
Resultatet af Udbuddet, herunder antal solgte aktier og tildeling af aktier, forventes offentliggjort den 17.
januar 2018 kl. 07.30. Første handelsdag for NPinvestor.com A/S aktier på Nasdaq First North i
København forventes også at være den 17. januar 2018 under symbolet "NPINV" og ISIN-kode
DK0060827269.
Betaling for og afvikling af de udbudte aktier i forbindelse med Udbuddet forventes at ske den 19. januar
2018 mod kontant betaling. De udbudte aktier leveres elektronisk til investorernes konti hos VP
SECURITIES A/S i form af eksisterende aktier i NPinvestor.com A/S stillet til rådighed af NPinvestor.com
A/S' stor-aktionærer, ED Equity Partner APS og F. Andersen Management ApS, i henhold til en
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aktielånsaftale. ED Equity Partner APS og F. Andersen Management ApS vil få tilbageleveret et tilsvarende
antal nye aktier i NPinvestor.com A/S. Disse nye aktier forventes optaget til handel på Nasdaq First North i
København den 22. januar 2018 i den samme ISIN-kode (DK0060827269), som NPinvestor.com A/S’
eksisterende aktier.
Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf: 4060 3239, e-mail: jfa@npinvestor.dk
Certified Advisor:
Per Vestergaard, CDI Global ApS, Vestre Havnepromenade 5, 5., 9000 Aalborg, tlf. + 45 2176 4317
Vigtig information
Denne meddelelse udgør ikke et prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i NPinvestor.com A/S
("NPinvestor" eller "Selskabet"), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i det prospekt,
Selskabet har offentliggjort d. 1. december 2017 i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til
handel på Nasdaq First North i København. Prospektet er tilgængeligt på Selskabets adresse og - med
visse undtagelser - på Selskabets hjemmeside.
Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier udstedt
af Selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og
oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne
jurisdiktioner.
De aktier, hvortil der henvises, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933
med senere ændringer ("Securities Act") og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en
registrering i henhold til eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt,
registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt om at registrere aktierne, hvortil der henvises, i
USA eller foretage et offentligt udbud af aktierne i USA.
I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område ("EØS-medlemsstat"), ud over Danmark, der
har implementeret direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende
gennemførelses-bestemmelser i de enkelte medlemsstater, "Prospektdirektivet"), er denne meddelelse
alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder
kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer
som defineret i Prospektdirektivet som implementeret i den pågældende EØS-medlemsstat.
Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn, der ikke udgør historiske
kendsgerninger. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger,
hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet vurderer, at disse
forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte
og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller
umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete
hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra
de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne
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meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse,
er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.
NPinvestor.com A/S
Copenhagen Fintech Lab
Applebys Plads 7,
1411 København K
CVR: 26518199
+45 8830 0000
Info@npinvestor.com
www.npinvestor.com
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