
Kom trygt i gang med

Automatisk 
investering i 
kryptovaluta

+45 20 20 56 42 
kontakt@cyroinvest.dk 

Cyroinvest ApS  |  Applebys Plads 7, 1411 København K  |  Cvr. 39790394



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. 



• Den enkelte kryptovaluta kaldes enten en ‘coin’ eller et ‘token’   

• Der findes i dag over 6.000 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. 

Fakta om
 kryptovaluta



Hvorfor bruge CYROINVEST? 



+35%

+37%

2020

2021

Cyroinvests resultat i 2020 blev et 
positivt afkast på 35% 

C25 indexet opnåede et tilsvarende 
afkast på 35%*

Cyroinvests resultat i 2021 blev et 
positivt afkast på 37% 

En investering i C25 indexet ville til 
sammenligning have opnået et 
samlet afkast på 17%*

*kilde: Dansk Aktionærforening 
*Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast

https://www.shareholders.dk/investorviden/maersk-straalede-se-de-bedste-og-de-vaerste-c25-aktier-i-2021


Videnskab over følelser.

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

Høj oppetid 
Konstant analyse af markedet og 
vurdering af investerings-
muligheder.

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

Rationel investering 
Handel udelukkende baseret på 
matematiske modeller.

Udjævner volatilitet 
Mindsker risiko og udsving i 
investeringen.

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



En investering 
via Cyroinvest 
i forhold til 
Bitcoin og C25 
Index 
- siden februar 2021



Cyroinvests Trading produkt er gennemtestet 
på data fra 40 individuelle kryptovaluta børser.

I forhold til Bitcoin’en har Cyroinvest omkring 120% bedre performance. 



PRODUKTER



A: Trading  B: Fast Beholdning 
Din mulighed for at investere via automatisk køb og salg i en 
bred vifte af kryptovaluta. 

De er nøje udvalgt af Cyroinvest via statistisk analyse og handles 
ved hjælp af vores internt udviklede algoritmer. 
  
Investeringen er derfor ikke bundet direkte til markedet, men 
afkastet kommer i stedet af de udførte handler. 

Investeringen er spredt over flere kryptovalutaer for at øge din 
sikkerhed. 

Vi anbefaler dette produkt hvis du er interesseret i handel og en 
investering, der kan give højere afkast end markedets udvikling.  
Du vil få adgang til et personligt dashboard, hvor du altid kan 
følge dine investerede midler og deres aktuelle markedsværdi.

Din mulighed for at lave langsigtede investeringer i kryptovaluta. 
Værdien af din investering er bundet direkte til markedet en-til-
en. Ændringer i markedet vil derfor direkte påvirke værdien af din 
investering.  

Vi hjælper dig med at udvælge kryptovalutaer baseret på dine 
ønsker, og din risiko-profil for at opbygge dit personlige 
portfølge.  
Vi anbefaler dette produkt hvis du søger en stabil og langsigtet 
investering, samt vil have fuld gennemsigtighed over 
sammensætningen af dit portfølge. 
 
Din investering bliver stående i din ønskede kryptovaluta, indtil 
du vælger at opsige investeringsaftalen.  
Du vil få adgang til et personligt dashboard, hvor du altid kan følge 
dine investerede midler og deres aktuelle markedsværdi. 

• Oprettelse: 0 %  
• Vekslegebyr: 2.25%  
• Løbende pr. måned 0,1 %  
• Afslutning: 27% af afkast  
• Afslutnings vekslegebyr: 2,25 % 
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Opstart er gratis og der er ingen skjulte gebyrer. Det skal være nemt at komme igang. 
  
Veksling fra fiat valuta til krypto koster 2.25% af det investerede beløb. Beløbet fratrækkes den værdi der overføres til 
investering i beholdning af kryptovaluta. Dette gebyr dækker de omkostninger Cyroinvest har i forbindelse med 
omveksling af kundens indskud af fiat valuta til en beholdning af kryptovaluta. Opstartsomkostningerne svarer til 
minimum DKK 2.250,00 omregnet til værdi i kryptovaluta på investeringstidspunktet. Dette gøres da Cyroinvest 
modtager kundens investering direkte i kryptovaluta via Coinify. 

Løbende omkostninger:  
Der foreligger månedlige omkostninger i procent på 0.1%, svarende til Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) på 1.2%, 
som betales sidste dag i hver investeringsmåned. Beløbet beregnes ud fra beholdningens værdi på den sidste dag i 
måneden. Basis for denne beregning er den aktuelle saldo på kundens konto, altså kundens investering plus 100% af det 
opnåede afkast af Kundens investering. Dette udgør Cyroinvests betaling for den investeringspleje der er foretaget i 
investeringens løbetid. 

Afslutning:  
Afslutningsvis modtager kunden 73% af det opnåede afkast – ikke af den samlede investering. Cyroinvest modtager 
altså 27% af det opnåede afkast af Kundens investering. Dette udgør Cyroinvests betaling for den investeringspleje der 
er foretaget i investeringens løbetid. Dette betyder, at Cyroinvests indtjening er direkte afhængig af Kundens opnåede 
afkast.  

Ved afslutning af investeringsperioden pålægges yderligere et vekslegebyr på 2.25% eller minimum DKK 2.250,00 af det 
totale beløb kunden står til at modtage fra Cyroinvest. Basis for denne beregning er udbetalingsbeløbet – altså kundens 
aktuelle indestående minus 27% af det opnåede afkast af kundens investering. Dette 2.25% gebyr dækker de 
omkostninger Cyroinvest har i forbindelse omveksling af kundens beholdning af kryptovaluta til fiat valuta.  
Det endelige beløb udbetales direkte til kundens bankkonto. 



KUNDEFORLØB: Sådan gør vi

1 2 3Indgåelse af aftalen 
Information om kryptovaluta, fuld 
forståelse af aftalen, accept og 
underskrift med MitID

Investeringsperioden 
Investering, køb og salg. Personligt 
dashboard med oversigt over dine 
investeringer 24/7

Afslutning på aftalen 
Tilbud om geninvestering, opgørelse 
af investering og udbetaling til din 
bankkonto



”
“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

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



VORES 
PARTNERE



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

En simpel og tryg investering.



Anders Møll 
Salg 

+45 20 20 56 42 
am@cyroinvest.dk

Joakim Sandroos 
Direktør 

js@cyroinvest.dk

Mikkel Jensen 
Udvikler 

mj@cyroinvest.dk

Christian Lisby 
Markedsføring 

cl@cyroinvest.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!
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