
 

 

Abelco Investment Groups portföljbolag iCandy Interactive 
släpper likviditetsrapport för första kvartalet 2021 samt en 
uppdatering av verksamheten 
 
iCandy Interactives (”iCandy”) intäkter från verksamheten under årets första kvartal är 
cirka AUD 441 000, en ökning med 227% jämfört med AUD 194 000 som registrerades 
under motsvarande kvartal föregående år. iCandy meddelar även att bolaget nu har 
avslutat ”early-bird” testet för tidig åtkomst av sitt nya spel Claw Stars som nu också finns 
tillgängligt för förhandsregistrering och förbeställning.  
 
Sammandrag:  
 
Claw Stars 
Claw Stars är för närvarande planerad med en global lansering i juni 2021. 
Under den tidiga testversionen har Claw Stars registrerat positivt resultat som överstiger iCandys 
senaste succéspel Masketeers. Claw Stars Dag-1 och Dag-7 retentionstal uppnår så högt som 
46% respektive 18% (jämfört med Masketeers 37% och 18%). 
 
Partnerskap med Ohayoo för introduktion av spel i Kina 
För närvarande genomgår Masketeers en begränsad prövning på Apple App Store och flera 
Android-appbutiker i Kina; under tiden genomgår även den reviderade versionen av Rocky 
Rampage ett tidig test på Google Play. 
iCandy noterar att det reviderade Rocky Rampage har registrerat en markant ökning av sin Dag-
7-retention till 14%. Rocky Rampage är för närvarande planerad för en global utgåva i mitten av 
maj 2021 i Kina. 
 
Joint Venture med Lemon Sky Studios 
Under kvartalet slutförde Sky Candy – Som är en joint venture-studio mellan iCandy och den 
världsledande spelanimationsstudion Lemon Sky Studios. Sky Candy har nu gjort en online-
prototyp för Player versus Player (PVP) med 3D-stridsmekanik och genomför nu en 
vidareutveckling av spelet. 
 
Avyttring av iCandy Digital Pte Ltd till RightBridge Ventures AB 
Den 15 februari 2021 tillkännagav iCandy sin avyttring av sitt helägda dotterbolag iCandy Digital 
Pte Ltd till RightBridge Ventures AB mot en ersättning på SEK 31,1M. iCandy Digital äger 26 
mobilspeltitlar och en andel på 23% i iCandys esportsatsning, ESPL. 
 
Förvärv av Hyper-Casual Mobile Gaming Platform Next Gamer 
Under kvartalet förvärvade iCandy 100% av Nextgamer.io för USD 1,29M.  
Nextgamer är baserat i Singapore och utvecklar hyper-casual-spel som är utformade för att ha 
spelsessioner som inte överstiger mer än 3 minuter.  
Dessutom utvecklar Nextgamer en hyper-casual spelmotor som kommer att ha möjlighet att 
automatiskt matcha spelare mot varandra för konkurrenskraftiga spel som är roliga och 
gemenskapsfokuserat. 
 
För mer information från iCandy, tryck HÄR 
För mer information kring spelet Claw Stars, tryck HÄR 

För mer information, vänligen kontakta: 

Johan Rooth, VD 
Abelco Investment Group AB (publ) 
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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. 
 

 


