
PRESSMEDDELANDE
22 oktober 2021 11:20:00 CEST

    Hilbert Group Birger Jarlsgatan 2 114 34 Stockholm· ·

Hilbert Group har gjort sin första VC-investering. 
Förvärvat 60% av data-/nyhetssajten Coin360 – 
Startar division för data och analys
Investeringsbolaget inom kryptovalutor och blockkedjeteknik, Hilbert Group AB – som kommer 
att listas på Nasdaq First North den 27:e oktober – har i sin nu publikt släppta 
bolagsbeskrivning uppgett att bolaget tidigare i år gjort sin första större venture capital-
investering. Investeringen skedde genom att Hilbert Group gjorde ett majoritetsförvärv i form 
av 60 procent av aktierna i Coin360 – en av världens största sajter inriktad på pris-information 
och trend data inom kryptovalutor. I och med förvärvet skapades också grunden för Hilbert 
Groups verksamhetsben för data- och analystjänster.

Stockholm 2021-11-22

Som nämnts i  som publicerades den 21 oktober 2021 så har Sverige-bolagsbeskrivningen
baserade , USA-baserade , och Asien-baserade Hilbert Group AB Cointelegraph
investeringsgruppen Chiron Partners slagit sig samman för att starta en ny verksamhet runt 

. Under detta gemensamma ledarskap kommer  att utöka sin produktutbud till att Coin360 Coin360
bli en leverantör av marknadsdata för en rad utökade kategorier, täcker hela spektrumet av 
digitala tillgångar. , med cirka 3,5 miljoner besök varje månad, är en av världens Coin360.com
största hubbar för information inom kryptovalutor.

- Sajten är redan en av de största samlingspunkterna på nätet för de som handlar med 
kryptovalutor, vilket gör att vi redan från start har ett bra intäktsflöde genom annonsförsäljning, 
säger Niclas Sandström, och fortsätter:

- Härifrån är ambitionen att vi ägare tillsammans ska utveckla  till en världsledande sajt Coin360
för de som är intresserade av att investera i kryptovalutor.

Investeringen i  har gjort att , som har en kapitalförvaltning som bygger på Coin360 Hilbert Group
kvantitativa handelsstrategier med kryptovalutor, kommer att kunna bygga upp ytterligare ett 
verksamhetsben. Nämligen försäljning av information, data och analystjänster inom krypto sektorn 
anpassade till både privata, professionella, och institutionella placerare.

För ytterligare information kontakta:
Niclas Sandström, VD för Hilbert Group
+46 (0) 73 756 3542
ir@hilbert.group

Om Hilbert Group AB (publ)
Hilbert Group AB är ett investeringsbolag helt fokuserat på digitala tillgångar, främst kryptovalutor 
och teknologier inom blockchain. Affärsmodellen är diversifierad i fyra vertikaler – 
kapitalförvaltning, egen handel, företagsinvesteringar och data & analys. Hilbert Groups vision är 
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att vara ett investmentbolag i världsklass inom digitala tillgångar med ambitionen att 
tillhandahålla förstklassiga tjänster till sina kunder och aktieägare, att bidra till att påskynda den 
teknologiska revolution som digitala tillgångar utgör och att öka människors kunskap om denna 
framväxande tillgångsklass.
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