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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"
”spännande” ”utveckling” 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 eller till personer som är underkastade andra jurisdiktioner kan begränsas av lag och mottagare i olika länder
vars innehav av denna presentation kommer och bör informera sig om att följa sådana begränsningar. Varje underlåtenhet att följa dessa
begränsningar kan utgöra ett brott mot lagarna i den relevanta jurisdiktion.
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VD kommenterar kring de senaste händelserna i Abelco Investment Group AB - VD Johan Rooth
VD BREV

Vi startade 2020 med en ambition att 
förtydliga Abelcos strategi samt utveckla de bolag som 
är prioriterade i portföljen av innehav. Givet att antalet 
innehav är relativt många har vi förståelse för att 
det tar en tid innan våra aktieägare får en klar bild över 
potentialen och dess struktur. Genom en tydlig 
kommunikation ska aktieägare, ledning och styrelse få 
en enad bild över att vi har rätt strategi framgent 
och därmed skapa rätt förutsättningar för tillväxt, kapital
struktur och aktieägarvärde.

Redan innan sommaren såg vi att våra strategier kring 
de tre vertikalerna (Gaming, E-handel, Fintech) som vi 
arbetar med började ta fart under lock-
down perioden. Den digitalisering som vi pratade oss så 
varma för har visat sig börja ge tydliga resultat.

I linje med detta tog Ledning och Styrelse ett beslut att 
påbörja och öka våra 
aktiviteterna med tydligt fokus på delar av portföljen, 
men vi vill samtidigt vara tydliga med att vissa 
portföljbolag ligger i ’frysboxen’ och är under starkt 
ifrågasättande.
Jag skulle vilja passa på att tacka styrelse och de 
aktieägare som trott och tror på oss i ledningen 
samt stödjer oss i strategin som vi just nu arbetar mot, 
där en tydlig implementering med ambitionen om goda 
resultat.
När det gäller vår bredd 
i investeringarna vill vi framhäva de innehav som är 
prioriterade samt redovisa hur vi allokerar våra resurser 
och likvider.

iCandy (Gaming) har påbörjat sitt genomförande av plan 
att släppa flertalet nya spel och partnerskap,

där har vi fått en fantastisk respons från marknaden 
och bland spelare vilket är vårt absoluta fokus.
Fatberry (Fintech) ser en markant ökning och 
efterfrågan på gällande försäkringsprodukter ökar. Vi ser 
löpande över strategin och bolaget kan i viss mening 
jämföras med bland annat Insplanet som visat hur stor 
marknaden är för digitala lösningar på områden.
Quickbit (Fintech) har en tydlig plan med en ny 
huvudägare och har skapat förutsättningar för viss 
förändring med fokus på underleverantörer samt ökad 
transparens, helt rätt enligt min mening.
iSecrets (E-handel) har skrivit på ett större avtal för 
utveckling och har en ökad försäljning av sina 
produkter och arbetar för fullt med sin integration i 
avtalet, de ligger i fas och siktar på att ha en full 
integration innan Black Friday.
ESPL (Gaming) är ett bolag som har sin hemvist i iCandy
och har gjort en fantastisk resa, under deras första år 
har de visat en styrka med över 20,000 spelande lag i 
deras turneringar, som nu även finns och spelas i ca 16 
länder. Vi är dock inte nöjda med att värdet på bolaget 
inte har noterats av marknaden.
RightBridge (Gaming) gjorde en affär med Gamma 
men där vi valde att backa ur affären för att bättre skapa 
en snabbare och enklare väg framåt för bolaget. Vi avser 
att återkomma med tydliga aktiviteter framåt och med 
relevant kommunikation till aktiemarknaden.
Conax (Fintech) har tagit tydliga beslut kring en 
spännande notering.
Vopy (Fintech) arbetar mot ett tydligt mål 
mot en kommersiell lansering.
Framstegen i portföljen är del av vårt absoluta krav och 
förväntan, som ägare, och därmed påvisa tydlig 

utveckling där vi upplever bra respons hos ledningen i 
flertalet portföljbolag. Bolagen har vi som sagt delat in i 
tre vertikaler för att tydliggöra och förenkla vår 
kommunikation men även för 
att kapitalisera framgent. Vi har idag tre listade bolag 
inom Gaming (iCandy), Fintech (QuickBit) och 
ytterligare ett inom Fintech (Cloudaron) men 
vi saknar ett listat bolag inom E-handel fortfarande, 
vilket vi ser över löpande.

Övriga bolag
I samband med affären mellan Abelco och Fatfish 
gjordes en gemensam analys som resulterade i 
nuvarande strategi som fortsatt gäller med full kraft. I 
och med detta lyfte vi fram prioriterade innehav samt 
nedskrivning av vissa för att bygga aktieägarvärde.
Bland Abelcos innehav finns per idag det som vi kallar 
för Övriga bolag, vissa av dessa bolag tittar vi på att 
avyttra, men det är även viktigt att påpeka att vi har 
gjort nedskrivningar avseende flertalet (vissa till noll). 
Vilket gör att så länge de har en plan och inte kostar 
moderbolaget eller er aktieägare några pengar är vi med 
på ’tåget,

Ett förtydligande är att innan affären 
med Fatfish genomfördes alltså nedskrivningar i bland 
annat TBS, Wheelys, Stilla, Mockfjärd, Hotell Insider 
och Hembad. Dessa bolag är inget vi kommunicerar 
kring, då de har en låg påverkan på vår balansräkning 
samt inte ingår i våra framtida vertikaler

Med vänlig hälsning 
Johan Rooth

VD Abelco Investment Group AB
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Information kring några utvalda innehav i vertikalerna –
Gaming/Esport, Fintech & E-handel
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iCandy har under detta år släppt flera spel med ett fantastiskt mottagande av
marknaden. iCandys andra kvartal rapporterade bolaget en ökning av intäkterna med
124%

Spel som släppts i år:

• Rocky Rampage - Har nominerats till Public Choice Award vid den 16: e
International Mobile Games Award (IMGA) samt hade 500,000 förregistreringar.

• Kingdomtopia – hade över 300,000 förregistreringar, och inbringat över AUD
51,000 de första 20 dagarna efter lansering

• Masketeers – Hade över 1,000,000 förregistreringar samt inbringade över AUD
92,000 de första 5 dagarna efter lansering. Har kommunicerats att ha en
betydande positiv påverkan på iCandys räkenskapsår

iCandy

Strategiskt samarbete med 9Games (Alibaba)

iCandys strategiska samarbetspartnerskap med 9Games, en enhet i
Alibaba Digital Media and Entertainment Business Group och bolagen
kommunicerade nyligen att man för samtal med intressenter kring en
lansering i Kina.
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iSecrets har under året ändrat sin affärsmodell och även skrivit avtal med en 
större e-handelsaktör kring iSecrets nya produkt inom print och 
logistiklösningar, "Print-on-Demand". 
Avtalet sträcker sig över 2 år med automatisk förlängning om 2 år i sänder. 
Avtalsvärdet är baserad och estimerad av motpart och uppskattas generera en 
årlig försäljning på ca 20-50 Mkr.

- Vi är mycket glada över att se denna utveckling hos iSecrets som tagit 
mycket stora steg den senaste tiden. Bolaget har under detta år förstärkt 
samtliga finansiella nyckeltal så som omsättning, vinst samt bruttomarginal.

- Att bolaget nu dessutom lyckas med detta avtal ser vi i Abelco som mycket 
positivt. Vi ser en stark framtid med iSecrets, som ligger i de vertikaler som 
vi investerar i och inom just iSecrets ser vi en mycket tillfredställande 
utveckling.

- Vi valde efter sommaren att gå in starkare i iSecrets med en konvertibel om 
SEK 0,5M, denna konvertibel ger oss möjlighet att i slutet av året konvertera 
till aktier i iSecrets och dåöka vårt innehav till ca 51%, vilket medför att 
iSecrets resultat och balans även inkommer i vår koncern redovisning

iSecrets
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“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

ESPL

Samarbeten: 
Esports Players League (ESPL), det globala nätverket och 
plattformen för esports-turneringar har även ingått ett 
samarbete med den ledande smart telefontillverkaren Oppo och 
den malaysiska mobiloperatören Digi Telecommunications Sdn
Bhd (Digi) (ett dotterbolag till Telenor Group) för att organisera 
den första stora esports-turneringen i Malaysia efter ”lock-
down” perioden i Malaysia.

PayTM Games anses vara ett av Indiens snabbast växande 
spelutvecklare och har den senaste tiden vuxit med över 
sjuttiofem tusen nya användare i månaden. I avtalet skall PayTM
Games introducera sina användare för de turneringar som 
släpps av e-sportsbolaget ESPL.

Esports Players League (ESPL), det globala nätverket 
för e-sportturneringar,  har  startat de första globala e-
sportmästerskapet "Amatörmästerskap 2020" i tio 
länder runt om i världen i regioner som Latinamerika, 
Sydasien och Sydostasien.

Utvecklingen inom ESPL:
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RightBridge - Förändringar på marknaden skapar en ändring av strategin

• Beslutet om omvändning av Gamma Innovations förvärvet
RightBridge styrelse beslöt att omvända Gamma Innovations 
förvärv enligt avtal på grund av de risker avseende möjligheten 
att genomföra kommande investeringar, förvärv samt att 
attrahera framtida nyckel investerare. Genom den tilltänkta 
affären fick vi i Abelco dock en fingervisning av värdet i 
RighBridge och vi ser framemot nästa steg. 
• RightBridge strategi är inom eco-systemet av Esport och 
Gaming, där vi ser att intäktströmmarna är bättre och kommit 
längre i mognadsprocessen. Hela branschen går framåt  och 
involveras nu på flera plan i samhället. RightBridge för idag 
samtal med flera aktörer i de olika segmenten inom Esport och 
Gaming och har en tydlig förvärvsplan. RightBridge har nu även 
säkrat sin operativa drift.
• Gaming/esport utveckling skapar nya begrepp: ”Attention 
Economy”
Attention Economy definieras som den industri där bolag som 
Facebook, Amazon, YouTube , TikTok, Fortnite, Twitch eller 
Tencent konvergerar till. Där den gemensam nämnare är kampen 
om användarnas uppmärksamhet, där är Esport och gaming, i 
mitten av den kampen och där kommer branschen utvecklas.
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- Fatberry har haft en betydande uppåtgående 
trend till deras digitala försäkringsplattform och har 
registrerat en ökning av försäkringsförfrågningar 
med 680% de senaste tre månaderna (jul-Sep).

- Fatberry som släppt sin plattform i samarbete med 
flertalet större försäkringsaktörer har under tre 
månader från juni till september alltså sett en stadig 
ökning av antalet verifierade 
försäkringsförfrågningar, där över 5 000 
förfrågningar under enbart september har 
registrerats.
- Fatberry siktar nu på att bli en ledande online 
försäkringsplattform i Malaysia med en 
befolkning på ca. 30 miljoner. Fatberry 
samarbetar nu med drygt 11 försäkringsbolag, 
både inhemska och internationella aktörer, och 
har som mål att kunna öka och tillhandahålla 
mer än 60 olika försäkringsprodukter till sin 
växande användarbas.

Fatberry har nu även säkerställt partnerskap 
med  Takaful-försäkringsbolag som erbjuder 
islamisk kompatibla försäkringsprodukter, ett 
snabbt växande segment av 
marknaden. Fatberry förväntar sig att lansera 
islamiska försäkringsprodukter under de 
kommande två kvartalen.

Fatberry har även utökat sitt erbjudande till 
B2B2C. De kan nu erbjuda en Platform-As-A-
Service till licensierade försäkringsagenter 
som vill använda  tekniken för att 
automatisera klienter och 
försäljningsprocesser. Fatberry erbjuder för 
närvarande Motorförsäkringar och 
Reseförsäkringar och utvecklar för att lansera 
nya försäkringskategorier inom segmentet. 

Fatberry

Utveckling av bolaget Nya samarbetspartners
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Vopy säkrat godkännande från CBI (Central Bank Of Ireland)

Vopy har meddelat marknaden att Central Bank of Ireland (CBI) godkände 
Vopy Technology AS den 7 oktober 2020 ett tillstånd att utfärda 
elektroniska pengar och tillhandahålla följande betaltjänster över hela 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för:

• Tjänster som gör det möjligt att placera kontanter på ett betalkonto samt all 

verksamhet som krävs för att driva ett betalkonto.

• Tjänster som möjliggör kontantuttag från ett betalkonto samt all verksamhet som 

krävs för att driva ett betalkonto.

• Genomförande av betalningstransaktioner, inklusive överföringar av pengar på ett 

betalkonto hos användarens betaltjänstleverantör eller med en annan 

betaltjänstleverantör:

- Utförande av autogirering, inklusive engångsgiro,

- Utförande av betalningstransaktioner via ett betalkort eller en liknande enhet. 

- Genomförande av kreditöverföringar inklusive stående order.

- Utfärdande och / eller förvärv av betalningstransaktioner.

Vopy & Conax

- Conax Group AB (publ) lämnade hösten 2019 in patentansökan för två patent rörande 
Trusted Zone och STEM blockchain. Dessa ansökningar har nu lämnats in och 
godkänts i totalt 153 länder.

- Conax genomför nu även en pre-IPO där man emitterar totalt 10 000 000 aktier 
till ett värde av 15 000 000 SEK.

I och med att ansökan godkänts för de två aktuella patenten så har de nu 
statusen "patent pending". Det innebär att Conax nu är skyddade för 
patentintrång i 153 länder i väntan på att patenten i sig ska godkännas och få 
status "patent granted", dock en process som kan ta flera år. 

Conax patentansökningar når statusen ”paten pending” samt genomför en pre-IPO
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QuickBit

Händelser i bolaget:
- QuickBit inleder ett samarbete med Pinpoint Estimates. Pinpoint är en öppen plattform

för användare att göra estimat på noterade bolag och sammanställer hela marknadens
förväntningar gällande exempelvis försäljning och vinst inför delårsrapporter.

- QuickBit kommer framöver att samarbeta med andra partners för inlösen av korttransaktioner,
exempelvis det brittiska bolaget Decta Limited. Dessa förändringar gäller från och med den 31 augusti
2020. Detta innebär att QuickBit inte avsätter mer likvida medel till den rullande reserven.

- QuickBit har även kommunicerat flera insiderköp senaste månaderna.

Abelco och QuickBit
QuickBit är ett bolag som Abelco var tidigt inne i, nästan från starten. QuickBit har efter det haft en
väldigt lyckad utveckling och är sedan ca ett år tillbaka listad på NGM SME, även där har aktien haft en
positiv utveckling för oss som aktieägare. Senare tid har även stora insidersköp gjorts i aktien. Vi har en
tro på både bolaget QuickBit och en ökning av kursen, vi analyserar kursen samt bolaget kontinuerligt
och ser fram emot deras kommande kommunikation och rapport.

Vi inom Abelco har dock ett ansvar mot våra aktieägare att alltid se över våra investeringar och se vart
någonstans vi kan få den bästa utveckling i portföljen. Vi valde att hämta hem en del av den upparbetade
vinsten med den del exit vi gjorde genom affären med Bullet och fonden Aurentum under sommaren. Vi
kommer därför nu att starta analysen av våra teckningsoptioner i bolaget QuickBit, för att se vart Abelco
som bolag kan få den bästa utvecklingen.

QuickBit
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Abelco Investment 
Group AB  

(NGM:MTF)

Other
Investments

Hembad
(100%)

TBS Group
(49%)

E-commerce Fintech / Crypto Software / 
Automation

Digital 
Entertainment

Operating / 
Holding 

Companies

iSecrets
(47,2%)

Stilla
(10%)

iFashion
(16%)

QuickBit
(NGM SME: QBIT)

(6,7%)

Vopy
(8%)

Fatberry
(58%)

Smartfunding
(54%)

Hotel Insider
(3%)

VE Interactive
(0.05%)

Beam
(4%)

Cloudaron
(Leap market: CLOUD)

(5,6%)

Refine Solutions
(0.5%)

iCandy Interactive
(ASX: ICI)

(51%)

ESPL
(42%)

Lunch Actually
(1,66%)

Wheely
(12%)

Moby Mart
(8%)

Green Ideas
(26%)

RightBridge
(100%)

Conax
(2,18%)

Fatfish Global 
Ventures
(100%)

Fintech Asia Group
(53%)

Based in Scandinavia

Based in Asia

Struktur enligt 2020-06-31 (uppdatering sker i samband med rapport)
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Contact:
Johan Rooth, VD 
+46 73 5367733

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