
 

 

Abelco Investment Groups portföljbolag iCandy förvärvar 60% av 

den ledande sydostasiatiska backend-teknologi utvecklaren 

Gameconomy 
 
iCandy Interactive Limited (’’iCandy’’) tecknar avtal kring förvärv om 60% av 
Gameconomy Sdn Bhd ("Gameconomy" eller ’’Bolaget’’), en ledande 
utvecklare av backend-teknologi för spel inom Player vs Player (”PvP”) och 
metaverse teknologin.   
 
Höjdpunkter 
 

• iCandy har undertecknat ett kontrakt om att förvärva 60% av Gameeconomy 
för 1,5 miljoner MYR (ca 3,2 Mkr). Köpeskillingen skall erläggas med 50% 
kontant och 50% i egna aktier.  

 

• Gameconomy är ett mjukvaruföretag inom gaming som specialiserat sig på 
spelteknologi relaterat till spel och spelmekanik för spelare inom metaverse 
och PvP.  

 

• Med hjälp av iCandys resurser planerar Gameconomy en lansering av ett nytt 
Metaverse-relaterat PvP-spel under första halvan av 2022.  

 

• Gameconomy kommer att avsevärt utöka iCandys mjukvaruteknik och 
teknologiska kapacitet i sitt mål att utveckla omfattande speltitlar för 
metaverse och är i linje med dess vision med förvärvet av Lemon Sky Studios.  

 

• Förvärvet främjar iCandys aggressiva M&A-strategi, att bli ett globalt 
spelkonglomerat.  

 
Om Gameconmy 
 
Gameconomy är ett utvecklingsföretag inom gaming och backend-teknologi baserat i 
Kuala Lumpur, Malaysia. Bolaget har gått genom två globala 
inkubator/acceleratorprogram mellan 2019 och 2020 i form av Founder Institute och 
Hype Spin Accelerator. Gameconomy har tillhandahållit gamification och tekniska 
lösningar till en imponerande portfölj av kunder, inklusive den malaysiska regeringen, 
Malaysias flygplatser, Allianz Insurance, QuickSchools, Sunway-gruppen, Genting 
Resorts World och många andra. 
 
Gameconomy kommer tillsammans med iCandy att arbeta på ett innovativt 
metaverse-relaterat PvP realtidsspel som innehåller olika spelmekaniker. Spelet har 
även en mycket integrerande funktion som gör att spelare kan byta ut tillgångar, och 
förväntas lanseras under första halvan av 2022.  
 
 
För hela pressmeddelandet från iCandy, tryck HÄR  

https://www.asx.com.au/asxpdf/20220114/pdf/454zqqtm5v746x.pdf


 

 

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. 
 

 


