
 

 

 

Abelco Investment Group ökar sin investering i 
portföljbolaget iSecrets AB 

 
Abelco Investment Group AB ("Abelco") har idag tecknat ett konvertibelavtal 
med konverteringsrätt i portföljbolaget iSecrets AB ("iSecrets").  

Abelco är mycket nöjda med att kunna presentera ett konvertibelavtal med bolaget 
iSecrets. iSecrets befinner sig i en av de vertikaler som växer och bolaget har ökat 
sin omsättning markant samt förbättrat sin lönsamhet under årets första 
halvår. iSecrets nya satsning med att smala av produkterna och använda sig av print-
on demand lösningar har skapat en positiv trend i bolaget. Abelco väljer nu att 
investera och därmed skapa öka sitt ägande i bolaget.  

Konvertibellånets belopp är 0,5 Mkr och ger Abelco rätten att konvertera eller kräva 
en återbetalning innan den 31 december 2020. Vid konvertering motsvarar lånet 3% 
av bolaget och Abelcos ägarandel i iSecrets blir då 50,2%. Lånet har en ränta på 3% 
och skall erläggas vid konverteringstillfället eller på återbetalningsdagen.  

Vid full konvertering kan resultatet i iSecrets komma att inräknas i Abelcos 
koncernredovisning, vilket kan ha en positiv eller negativ resultatpåverkan på 
koncernens årsresultat. 

”Jag är mycket glad över sättet iSecrets har arbetat med bolaget och gått till 
lönsamhet och ökad omsättning, detta visar på att ändringarna som gjorts i bolaget 
har skapat ett positivt resultat. Vi vill stärka vår position i iSecrets och kan genom 
denna konvertibel hjälpa bolaget till nästa nivå med sin print-on demand lösning inom 
e-handel” – Johan Rooth, VD Abelco Investment Group 

 

________________________________________________________________ 

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 04-09-2020. 

 

 

 

  


