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Framåtblickande uttalande (disclaimer)

Informationen i detta dokument (denna ”presentation”) har utarbetats av Abelco Investment Group AB, ett svenskt företag (”företaget”). Denna
presentation tillhandahålls endast för att tillhandahålla allmän information på hög nivå om företaget. Denna presentation är inte
investeringsrådgivning och bör inte förlita sig på att fatta något investeringsbeslut.

Denna presentation innehåller framtidsinriktade uttalanden och information, och ord som "kommer", "förutser", "tror", "förväntar", "uppskattningar"
och ord av liknande betydelse är vanligtvis avsedda att identifiera framåtriktade uttalanden. Dessa framtidsinriktade uttalanden ges vid dagen för
denna presentation och är föremål för risker, osäkerheter, antaganden och andra faktorer som kan leda till att faktiska resultat och resultat skiljer sig
väsentligt från de som uttrycks eller antyds av de framåtriktade uttalandena. Förutom vad som krävs enligt lag, åtar sig företaget inte att uppdatera de
framåtriktade uttalandena för att återspegla händelser eller omständigheter efter dagen för denna presentation.

Medan informationen i detta dokument har utarbetats i god tro, har varken företaget eller någon av dess aktieägare, styrelseledamöter, agenter,
anställda eller rådgivare lämnat, har gett eller har befogenhet att ge, någon representation eller garantier (uttryckliga eller underförstådda) som till,
eller i förhållande till, noggrannheten, tillförlitligheten eller fullständigheten av informationen i denna presentation. I den utsträckning som tillåts enligt
lag frånskrivs ansvarsskyldighet uttryckligen.

Distributionen av denna presentation till personer som är underkastade andra jurisdiktioner kan begränsas av lag och mottagare i vars innehav denna
presentation bör informera sig om och följa sådana begränsningar. Varje underlåtenhet att följa dessa begränsningar kan utgöra ett brott mot lagarna i
den relevanta jurisdiktion.
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VD-BREV & UPPDATERING

Abelco Investment Group AB (”Abelco” eller ”Företaget”) vill ge en uppdatering av sina portföljbolag genom

ett VD-brev som även innehåller information om den rådande situationen kring COVID-19.

• Våra anställdas och samhälles säkerhet är vår högsta prioritering - Nästan alla våra företag 
har gått över till “arbeta-hemma-läge”.

• Som ett investeringsföretag har Abelco fokus på digitala företag. Många av 
portföljföretagens produktutbud och produktionsprocess är idag helt digitala.

• Generellt tycker jag att merparten av portföljbolagen hanterar sin verksamhet på ett mycket 
föredömligt sätt och med en sund fungerande digital affärsmodell i botten. 

• Vi ser till och med en ökning av användandet av tjänster och produkter från några av 
Abelcos portföljbolag, särskilt inom spel- och e-handelstjänster.

• Då jag är ödmjuk inför rådande situation och att marknad snabbt kan förändras ytterligare 
handlar vårt arbete just nu om att följa våra portföljbolag på nära håll utan att tappa fokus 
på möjligheter som kan uppstå. 

• Men det finns också portföljbolag som påverkas av den utmanande globala ekonomin, de 
är de bolag som inte finns inom Abelco´s nya digitala strategi och infinner sig inom den 
industriella branschen. Vi är dock medvetna om dessa bolag och har tidigare kommunicerat 
de stora avskrivningar vi redan gjort. Här kan TBS Group nämnas som ett av bolagen. 

• Abelco kommer att övervaka situationen och följa vår portfölj noggrant samt vid behov 
kommunicera uppdateringar till marknaden.

Johan Rooth, 
VD - Abelco Investment 

Group AB
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QuickBit fortsätter att leverera positiva rapporter

• QuickBit har fortsatt att leverera positiva rapporter trots fallet 
inom kryptovalutor. Det är viktigt att notera att intäkterna inom 
krypto-transaktioner främst drivs av transaktionsvolymen och 
inte marknadspriset för den underliggande kryptovalutan. 

• Vi kan konstaterar ett ökat intresse för kryptovalutor efter att 
nyheterna om Covid-19 började dominera nyhetsrubrikerna. Vi 
kommer att fortsätta att övervaka situationen noggrant. Det är 
dock svårt att analysera vilka branscher som Quickbit har störst 
inflöde ifrån. 

• Under mitten av första kvartalet valde vi att realisera några av 
de vinster vi har i Quickbit och speciellt de vederlagsfria 
Quickbit-optionerna som vi förvärvade utan kostnad vid 
Quickbits spridningsemission. Vi sålde cirka 900 000 av de listade 
optionerna till ett genomsnittspris på ca: 9,71 SEK. Vi har 
fortfarande över 90% av stamaktierna kvar i vår portfölj och har 
en fortsatt stark tro på företaget.

VD-BREV & UPPDATERING

Senaste
kvartalsrapporten(Q2)

Omsättning : 1462 mkr

Rörelseresultat: 29,8 mkr
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Covid-19 påskyndar köptrenden offline till online

• Baserat på ledningens observation har Covid-19 förändrat
konsumentens beteende och påskyndat övergången från
offline till onlineköp.

• Faktum är att iSecrets försäljning hittills har haft en kraftig
ökning under pandemin och bolaget uppnådde en
försäljningsökning under mars månad på 245% från
föregående år.

• Abelco tror att denna förändring i konsumenternas
beteende kommer att vara långvarig och sträcka sig över
den rådande situationen. Ett köpbeteende som eventuellt
kan komma att gynna iSecrets i framtiden.

• Som sådant är utsikterna för iSecrets goda. Vi är glada över
att se vad iSecrets kan leverera under det kommande året.

VD-BREV & UPPDATERING
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• Vopy är ett norskt fintechföretag som tillhandahåller 
mobila banklösningar som syftar till att ge konsumenter 
och företag ett nytt sätt att genomföra finansiella 
transaktioner genom en bekväm, effektiv och säker 
infrastruktur.

• Med sina innovativa produkter har Vopy lyckats locka till 
sig framstående investerare som också kommer att 
fungera som rådgivare till bolaget.

• Vopy har utökat sitt team och arbetar för närvarande 
med att genomföra sina nya projekt.

• Vopy bör fortsätta att prestera bra i den nya 
utmanande situationen eftersom dess digitala lösningar 
är idealiska för det nya snabba globala 
konsumentbeteendet.

VD-BREV & UPPDATERING
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• RightBridge Ventures AB, som Abelco nyligen grundat,
har fått i uppdrag att identifiera möjligheter inom spel-
och blockchainområden.

• Rightbridge-teamet har rätt strategi och det finns
goda möjlighet för företaget att göra de förvärv de
siktar på. Gamingbranschen har en ökad tillväxt som
tagit ytterligare fart under den rådande situationen
med Covid-19.

• Abelco har höga förväntningar på RightBridge och tror
att det kan vara en av de viktigaste drivkrafterna och
nästa steg för Abelco.

VD-BREV & UPPDATERING
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BCP aktiverad
• iCandy har aktiverat sin BCP-process (arbetsprocess under rådande

omständigheter) genom att eftersträva att alla anställda arbetar hemifrån.
Detta kan påverka iCandy´s förmåga att lansera nya produkter enligt tidsplan
under BCP-perioden. Vi har dock fått positiva signaler att arbetet fortlöper enligt
plan.

Produktion av fyra nya spel kvar på schemat
Med en robust BCP på plats är iCandy planerat att uppnå en viktig milstolpe 2020
genom att lansera fyra nya inhouse-speltitlar.

Det första spelet, Rocky Rampage, har samlat 500 000 förregistrering och har fortsatt
sikte på en global lansering den 9 april 2020, medan deras andra spel Masketeers
släpps senare under Q2.
Rocky Rampage har även nominerats till Public Choice Award vid den 16: e
International Mobile Games Award (IMGA).

Figure 2 – iCandy anställda arbetar hemifrån

VD-BREV & UPPDATERING

Figure 1 – Screen shots från ‘Masketeers: Idle Has Fallen’
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Strategiskt samarbete med 9Games (Alibaba)

iCandys strategiska partnerskap med
9Games, en enhet i Alibaba Digital Media
and Entertainment Business Group,
försenades av Covid-19-situationen i Kina.

• Nyligen har iCandy sett en ökning av
arbetsverksamheten i Kina och 9Games
har nu kunnat återgå till normal
arbetstakt.

Berömda VC 500 nystartade investeringar i ESPL
Som tidigare meddelats investerade kända
Silicon Valley VC 500 Startups i iCandys
esportsatsning, Esports Players League (ESPL), den
globala plattformen för esports-turneringar.

• ESPL har sett en ökad efterfråga på sina
produkter och tjänster trots Covid-19
situationen. ESPL: s ledning förväntar sig att
klara sig bra i den nuvarande miljön, speciellt
deras online turneringsplattform.

• På makroekonomisk basis tror iCandy att mobilspel och relaterad
esportsindustri kommer att öka.

• Faktum är att iCandy-ledningen tror att videospelindustrin kommer att öka i
efterfrågan på grund av de rörelse-begränsningarna som råder globalt.

VD-BREV & UPPDATERING

“We expect the ESPL 
online tournament 
model to do well this 
year (2020) given the 
global pandemic 
situation.”

– Michael Broda, 
Co-founder/CEO of ESPL
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Tack! Contact:
Johan Rooth, CEO 
+46 73 5367733

Johan.rooth@abelco.se
www.abelco.se

__________________________________________
Om Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: 
investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. 

Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till 
rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB 
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 31-03-2020.

http://abelco.se

