
 

 

VD Brev 
 

 

Innan sommaren tar sitt stora grepp vill jag kommunicera med marknaden och er 

aktieägare om Abelco och tiden hittills i år. Vi har under våren arbetat med flera 

saker som nu börjar falla på plats och detta gör att man nästan redan nu längtar till 

hösten. Vi startade året med ett väldigt lyckat år bakom oss. Våra portföljbolag hade 

överträffat våra förhoppningar och detta gjorde att vi kunde stänga föregående år 

med ett resultat på nästan 100 mkr. Vi startade även detta år med 

tilläggsinvesteringar i Smartfunding och Fatberry, där den sistnämnde just nu har en 

väldigt kraftig och positiv tillväxt.  

 

Hemsidan 

Jag vill passa på att informera om att den nya hemsidan nu är uppe, där vi nu samlar 

och visar upp all information om bolaget. Vi väljer också att uppdatera hemsidan med 

utvecklingen i portföljen varje månad. Detta för att marknaden och våra aktieägare 

skall på ett bättre sätt kunna följa vår strategi och portföljens värdeutveckling även på 

kort sikt. Det kan och kommer självklart då förekomma en del svängningar per 

månad vilket oftast kan härledas till kursförändringar, detta då vi har listade bolag i 

portföljen. Även flera av bolagen är värderade efter den så kallade ”lägsta värdes 

principen” och värderas då till exempel till anskaffningsvärde. Jag tycker personligen 

att det händer väldigt mycket just nu bland bolagen och det är extra roligt att 

aktieägare hör av sig med kommentarer om att det bubblar i portföljen. Jag kan inte 

göra något annat än att hålla med.  

 

Portföljen 

Vi har sett en ny spellansering ifrån bolaget iCandy. Vi har iSecrets som har lanserat 

den nya plattformen och den egna hemsidan samtidigt som de även har integrerat 

sina produkter med en stor marknadsplats. Fatberry presenterade precis sin största 

omsättningsökning hittills. I RightBridge växer e-sportplattformen ESPL som nu 

räknas till att vara en av de snabbast växande e-sportsplattformarna i Sydostasien. 

RigthBridge själva har nu startat det egna bolaget 1337 eSport AB för att kunna 

starta och driva ESPL licensen i Norden samt utveckla egna strukturer och affärer 

inom e-sportsegmentet. RightBridge börjar nu också processen med att Euroclear 

registrera sin aktiebok för att kunna ta steget mot en listad miljö, men innan dess 

kommer en del av de sista pusselbitarna att läggas på plats.   

 

Green Ideas 

Ett bolag som vi inte har kommunicerat kring är bolaget Green Ideas. Detta då 

bolaget inte ligger i de tre vertikalerna som vi primärt har fokuserat på, men det 



 

 

betyder inte att vi eller Green Ideas har legat på latsidan, tvärtom. Bolaget har haft en 

fantastisk utveckling trots sina små medel och har fått tillbaka väldigt gynnsamma 

tester. Här måste jag berömma ledningen som outtröttat arbetat med att dra bolaget 

framåt och Green Ideas står nu inför en spännande höst och fortsättning. Ett avtal 

finns med en take-off partner som köper den olja som bolaget kan producera. Även 

styrelsen har nu stärkts upp med undertecknad och Per Sandberg, tidigare minister 

med hela 17 år inom toppolitiken i Norge. Per kommer vara en stor resurs när det 

kommer till det politiska landskapet för Green Ideas produkter. Det Green Ideas just 

nu gör ligger helt rätt i tiden. Man arbetar inom den så kallade cirkulärekonomin där 

man tar plastartiklar och gör om detta till rå-olja, olja som sedan kan återanvändas 

inom bland annat industrin.  

 

Teckningsoption 

Sista juni avslutades även teckningsperioden TO2 där cirka 65% av antalet 

utestående teckningsoptioner nyttjades vilket tillför Abelco cirka 11,9 MKR före 

emissionskostnader. Det får ändå ses som lyckat med deltagandegraden i 

teckningsoptionen och detta gör att vi nu kan snabba på processer som vi är 

delaktiga i och att se över förvärv eller investeringar som kan hjälpa oss att bygga 

värden i Abelco. Vi har i juni även stärkt organisationen med att anställa en 

Investment Manager som gör att vi kan öka vår delaktighet i portföljbolagen.  

 

Hösten 

Vi inom Abelco tittar nu också med blickarna inom e-handel där det händer mycket. 

Efter att ha utvärderat iSecrets inser vi att vi har en motor inom e-handel där vi kan 

koppla på och samla flera produkter och bolag. Vi kommer därför att framöver 

undersöka denna möjlighet mer djupgående.  

 

För att sammanfatta detta brev lite kort så står vi inför en spännande fortsättningen 

av sommaren och hösten med Fatberry, iCandy, iSecrets, RightBridge och Green 

Ideas. Här har vi idag alltså fem bolag, varav ett noterat och fyra onoterade där 

samtliga tagit flera steg under våren. Vi ska även följa utvecklingen med QuickBit och 

de senaste stegen inom Smartfunding, där QuickBit står inför en spännande 

kvartalsrapport nu i augusti och en uppföljning av hur Smartfunding fortsätter sin 

utrullning av produkter.  

 

Med dessa ord får jag önska alla en trevlig sommar!    

  

   

 

 



 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Johan Rooth, VD 
Abelco Investment Group AB (publ) 
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 
 

 


