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Fakta om kryptovaluta
• Den enkelte kryptovaluta kaldes enten en ‘coin’ eller et ‘token’
• Der findes i dag over 6000 forskellige versioner af kryptovalutaer
• Kryptovaluta er baseret på en banebrydende teknologi kaldet Blockchain
• Ingen brug for traditionelle mellemmænd til håndtering af transaktionerne
• Det er hurtigt, billigt og sikkert at sende kryptovaluta

Hvad er kryptovaluta
Kryptovaluta er digitale valutaer, der udgør fremtidens betalingsløsninger. 
Ud over at have fuld gennemsigtighed for alle transaktioner, har kryptovalutaer 
en overførselshastighed på ned til 3 sekunder, hvilket gør dem yderst attraktive 
til overførsler på verdensplan.  

Vores første årsresultat for 2020 blev et gennemsnitligt afkast på 32 % på tværs af alle kunder. 
Vi benytter egne udviklede handelsalgoritmer, der opererer i markedet 24 timer i døgnet, 365 dage om 
året, for at maksimere afkastet.  

Passive investeringer opbevarer vi offline med backup i fysisk bankboks, hvilket giver maksimal sikkerhed.  

Derfor skal du investere  
igennem Cyroinvest



Her kan du investere langsigtet i Bitcoin. Værdien af investerin-
gen følger kursen på Bitcoin en til en. Ændringer i kursen vil altså 
direkte påvirke værdien af investeringen. 

Ved valg af denne løsning optimerer vi sikkerheden af din krypto- 
valuta – dine coins bliver opbevaret offline med backup i Cyro- 
invests bankboks. Dette gør at dine midler ikke kan hackes. 

Din investering bliver stående fast i Bitcoin, indtil du vælger at 
opsige investeringsaftalen. 

Hver måned vil du modtage en rapport, der viser en oversigt over 
de investerede midler og deres aktuelle markedsværdi. 

Fast beholdning

Sådan gør vi det nemt at investere 

Her har du mulighed for at investere via automatisk køb og salg 
i en bred vifte af kryptovaluta. De er nøje udvalgt og handles via 
internt udviklede algoritmer. Investeringen er spredt over flere 
kryptovalutaer for at øge din sikkerhed.  

Produktet består af automatiseret handel med kryptovaluta, baser-
et på kvantitativ analyse. De brugte metoder er testet grundigt 
af os for egne midler. Løsningen foretager automatisk handler i 
forskellige kryptovalutaer, hvilket udjævner volatiliteten i marked- 
et. Det mindsker risikoen ved investeringen og øger sandsynlig- 
heden for et højt afkast over tid.  

Ved valg af denne løsning opgøres afkastet når du vælger at op-
sige investeringsaftalen. Vores honorar er fast uanset investering-
speriodens længde. 

Hver måned vil du modtage en rapport, der viser en oversigt over 
de investerede midler og deres aktuelle markedsværdi. 

Trading



Videnskab over følelser Vores performance

Specialudviklede algoritmer 
Udviklet efter state of the art inden 
for statistisk metode.

Potentiale analyse
Afsøger markedet og vurderer potential 
for køb og salg.

Udjævner volatilitet
Mindsker risiko og udsving i 
investeringen.

Rationel investering
Handel udelukkende baseret på 
matematiske modeller.

Høj oppetid
Konstant analyse af markedet og
vurdering af investeringsmuligheder.

24/7 Driftsovervågning
Vores systemer er driftssikre og 
overvåges døgnet rundt.

Cyroinvest er drevet af videnskabelig tankegang, der baserer sig på konkret markedsdata og mate- 
matisk analyse. Algoritmer og værktøjer vurderes nøje efter klare statistiske principper og tilbydes 
først til vores kunder efter de konkret har passeret vores kvalitetscheck.

1+1=2

Cyroinvests Trading produkt er gennem-
testet på data fra 40 individuelle kryp-
tovaluta børser. Grafen til højre viser det 
aktuelle resultat fra vores produkter siden 
Februar 2021. Fast beholdning produktet 
har fulgt markedet og dets store udsving, 
hvorimod Trading produktet har mindsket 
udsvingene og slået markedet. 

24/7

 

 
Til højre ses et konkret eksempel fra 2021 
hvor Bitcoin kursen faldt 50% fra sin maksi- 
male værdi. Grafen viser hvordan de store 
fald i kursen mindskes og stort set undgås 
med vores Trading produkt. Det fører til 
en direkte sikring imod kraftige tab i et 
nedadgående marked.



Transparent samarbejde

Sådan gør vi
1.	 Indgåelse	af	aftalen
 Information om kryptovaluta & fuld forståelse af aftalen.   
 Valg af produkt og NemID underskrift.  

2.  Investeringsperioden
 Investering & køb/salg af kryptovaluta. 

3.		 Afslutning	på	aftalen
 Udbetaling af investering. 

Det er vigtigt for os, at du som kunde føler tryghed i samarbejdet. 
Derfor skaber Cyroinvest transparens i aftaleforholdet, via gennemsigtig og 
personlig kommunikation. 

Cyroinvest har ligeledes udarbejdet skriftlige forretningsgange, politikker og 
procedurer på alle væsentlige områder, herunder ordreudførelse, hvidvask, IT 
og databeskyttelse.

Hvad kan du forvente?
Information som kunde
Når du bliver kunde hos Cyroinvest bliver du auto- 
matisk også kunde hos vores samarbejdspartner 
Coinify. Læs mere på:
www.cyroinvest.dk/samarbejdspartnere/

Personling kundeservice
Du får en personlig kryptorådgiver, der altid står 
klar til at hjælpe dig.  

Langsigtet Investering
Til trods for at være i et marked, der er yderst vola-
tilt, bør forventningen til din investering være lang-
sigtet, på grund af måden vores handelsalgoritmer 
virker på. 

Et godt overblik
Se udviklingen på din investering og sammenlign 
performance imellem din investering i kryptovaluta 
og traditionelle investeringsprodukter.  



Kunde udtalelser

“Cyroinvest er gode til at forklare kryptomarkedet på en forståelig måde, og så er 
deres teknologi medvirkende til at sikre min investering.” 

Simon, Smedemester

“Jeg valgte i 2020 at investere hos Cyroinvest. Folkene i Cyroinvest giver en god 
og nærværende service. Da de selv investerer på lige fod med kunderne, ved 
jeg at de arbejder nat og dag for at give mig det bedste afkast, i et super svært 
markedet. Man kan altid ringe og få en god og åben snak. “ 
Jeppe, Sælger

“Jeg har anvendt Cyroinvest siden starten af 2020 og har oplevet yderst flot 
afkast, ligesom firmaet har en professionel tilgang til kundeservice. Min invester-
ing er i trygge hænder.” 

Michael, Entreprenør

Vi glæder os til at 
byde dig velkommen
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