
 

 

 

Portföljbolaget iCandy Interactive presenterar sitt andra partnerskapsavtal  

Abelco Investment AB´s portföljbolag iCandy Interactive (”iCandy”) och den globala 
spelutgivare Ohayoo presenterar nu ytterligare ett avtal där Ohayoo exklusivt licensierar 
iCandys spel Rocky Rampage för den globala marknaden.  

Höjdpunkter: 

● iCandy ingår ett nytt strategiskt partnerskap med den ledande internationella spelutgivaren Ohayoo 
för att publicera iCandys prisbelönta spel Rocky Rampage 

● Det 3-åriga partnerskapet kommer att vara globalt och Ohayoo kommer uteslutande att publicera 
och marknadsföra Rocky Rampage, avtalet gäller även den kinesiska marknaden  

● iCandy och Ohayoo kommer att dela intäkterna från Rocky Rampage globalt 

● Ohayoo är ett ledande globalt spelförlag med mycket omfattande räckvidd inom spelbranschen 

● Detta är det andra partnerskapsavtalet mellan iCandy och Ohayoo, efter en tidigare affär som 
innebär att Ohayoo licensierar och publicerar iCandys spel Masketeers i Kina 

Detaljer om partnerskapet 

Enligt avtalet ger iCandy Ohayoo ensamrätt att lokalisera, publicera och marknadsföra iCandys 
prisbelönta spel Rocky Rampage globalt. Rocky Rampage utnämndes nyligen till det bästa 
casualspelet 2020 i utmärkelsen av Google Play för kategorin spel som gjorts i Sydostasien. 

Avtalet gäller i tre år. Ohayoo kommer att lokalisera och marknadsföra spelet för både Android och 
iOS samt i appbutiker från tredje part globalt. 

I gengäld kommer iCandy att få en del av intäkterna från Rocky Rampage globalt. iCandy behåller alla 
immateriella rättigheter i förhållande till Rocky Rampage.  

iCandy ledningen är mycket glada över att ytterligare utöka partnerskapet med Ohayoo om en andra 
speltitel. Denna gång innebär partnerskapet ett globalt partnerskap, då med ett mycket bredare 
omfång, som utnyttjar Ohayoos omfattande globala räckvidd och erfarenhet. 

iCandys ordförande Kin W Lau kommenterade ”Ohayoo är en bra partner att arbeta med. Vi ser fram 
emot ett nära samarbete med Ohayoo-teamet, särskilt nu när vi har två affärer med dem inom en kort 
tidsperiod.” 

För hela pressmeddelandet från iCandy tryck HÄR 

För mer information, vänligen kontakta: 

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


