
 

 

Abelco Investment Group AB informerar om portföljbolaget 

iCandy Interactive Ltd och lanseringen av spelet Masketeers: Idle 

Has Fallen  
 

iCandy Interactive Ltd (”iCandy” eller ”bolaget”) meddelar genom dagens 

pressmeddelande att de 10 första dagarna sedan lanseringen av spelet Masketeers har 

spelet ökat sina intäkter till över SEK 1,6M (AUD 265 000), vilket resulterar i en 

intäktsökning med 88%.  

 

Sammanfattning: 

 

• Masketeers: Idle of Fallen har registrerat ytterligare en betydande intäktsökning på AUD 

265 000 under de första tio dagarna, långt över ledningens förväntningar 

 

• Masketeers starka tillväxt kan ha en betydande positiv påverkan till innevarande 

räkenskapsår 

 

• iCandy har också börjat samarbeta med online-influensers för att driva ytterligare tillväxt på 

den lukrativa nordamerikanska marknaden 

 

• Spelet har nyligen rekommenderats av Apple Appstore och Google Play 

_______________________________________________________________________ 

 

De första 10-dagarnas intäkter pekar på en stark tillväxtutveckling i spelet Masketeers. I 

tidigare tillkännagivande rapporterade bolaget en intäkt om AUD 92 000 de första 5-dagarna. 

Som jämförelse har de andra 5-dagarnas intäkter landat på AUD 173 000, detta visar alltså på 

en tillväxt om 88%. 

 

De första rapporterade 5-dagarnas intäkter innebar en daglig intäkt på cirka AUD 18 400 per 

dag, medan de andra 5-dagarnas intäkter nu har ökat till cirka AUD 34 600 per dag.  

 

Ledningen för iCandy är av den uppfattning att Masketeers starka intäktsutveckling kommer 

att bidra avsevärt till iCandys totala intäkter under innevarande räkenskapsåret som slutar den 

31 december 2020.  

 

Spelet har nyligen visats som ett av de nya spelen att prova på i Apple Appstore och Google 

Play. 

 

Masketeers och alla dess intellektuella egenskaper ägs till 100% av iCandy. Spelet lanseras 

för närvarande i över 70 länder. 

 

För hela iCandys pressmeddelande hänvisar vi till HÄR      

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Johan Rooth, VD 
Abelco Investment Group AB (publ) 

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02295309-6A1001755?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4
https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02295309-6A1001755?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4


 

 

E-post: Johan.rooth@abelco.se 
Telefon: +46 73 5367733 

________________________________________________________________ 

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 


