
 

 

RightBridge Ventures AB tecknar avtal om 

bolagsförvärv med 

Animoca Brands Corporation Limited 
 

 

RightBridge Ventures AB (”RightBridge Ventures”) erbjuder investeringsmöjligheter 

för europeiska investerare inom gaming och e-sport. RightBridge tecknar nu avtal om 

förvärv av Gamma Innovations Inc (”Gamma”) som ägs av Animoca Brands 

Corporation Limited (”Animoca Brands”) 

 

Gamma tillhandahåller en PC desktopapplikation som gör det möjligt för användare att 

utnyttja sin gamingdators lediga processorkraft för att generera poäng eller token, som sedan 

kan använda poängen för att få spelbelöningar. 

 

RightBridge betalar förvärvet med egna aktier, betalningen uppgår till USD 1M. Vilket 

medför att Abelcos ägarandel i RightBridge blir ca 85% och ger RightBridge en total 

värdering på ca USD 7,6M efter slutförd affär. Det undertecknade avtalet stipulerar att 

parterna nu har fram till sista augusti på sig innan affären skall slutföras.    

 

Gammas ledande innovation har resulterat i ett mjukvarulicens- och utvecklingsavtal med 

Razer, ett ledande globalt livsstilsmärke för spelare. Gamma användare bidrar med sin 

datorkraft som sedan växlas över till Razers egna lojalitetskrediter som kallas Razer Silver. 

Det kommersiella förhållandet mellan GammaNow och Razer representerar en potentiell 

publik på 60 miljoner användare, främst bestående av spelare.  

Gamma och Razers samarbete har idag ca 30,000 aktiva och unika användare.  

 

”Ett bra steg för RightBridge inom deras satsning på gaming och e-sport teknik. Med Razer 
och Gammas kundunderlag ger det en bra möjlighet att utveckla framtida produkter, jag vet 
att RightBridge har jobbat hårt de senaste månaderna för att få ihop affären med en 
internationell spelare som Animoca Brands. Vi ser framemot nästa steg för RightBridge och 
tycker även att värderingen för bolaget stämmer överens med de förväntningar vi har på 
RightBridge fortsatta expansion” – Johan Rooth VD, Abelco investment Group AB       

 

För hela pressmeddelandet från RightBridge se HÄR 
 

För mer information, vänligen kontakta: 

Johan Rooth, VD 
Abelco Investment Group AB (publ) 
E-post: Johan.rooth@abelco.se 
Telefon: +46 73 5367733 

___________________________________________________________________ 

https://rightbridge.se/?page_id=560


 

 

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 18-08-2020. 

 


