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BOLAGSBESKRIVNING INFÖR 
NOTERING PÅ NASDAQ FIRST 

NORTH GROWTH MARKET

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market Nasdaq
First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstift-
ning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de olika börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North 
Growth Market är inte föremål för samma regler som gäller för bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt 
definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler 
och bestämmelser som är anpassade för små tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth 
Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till 
handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Nasdaq Stockholm 
AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.
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VIKTIG INFORMATION 

Allmänt

Denna Bolagsbeskrivning utgör inte ett prospekt och har 
således inte upprättats i enlighet med Europaparlamen-
tet och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospekt-
förordningen”) och har varken granskats, registrerats 
eller godkänts av Finansinspektionen. Bolagsbeskrivnin-
gen har enbart upprättats med anledning av ansökan 
om fortsatt notering av Bolagets aktier på First North 
och innehåller inte något erbjudande till allmänheten 
om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller 
andra finansiella instrument i Bolaget, vare sig i Sverige 
eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen, 
eller i övrigt till Bolagsbeskrivningen hänförligt material, 
får ej distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion 
annat än i enlighet med gällande lagar och regler. Mot-
tagaren av Bolagsbeskrivningen är skyldig att informera 
sig om och följa dessa restriktioner, och får inte publi-
cera eller distribuera Bolagsbeskrivningen i strid med 
tillämpliga lagar och regler. Åtgärder i strid med dessa 
restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepap-
perslagstiftning. Tvist som uppkommer med anledning 
av innehållet i Bolagsbeskrivningen och därmed sam-
manhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk 
domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt 
tillämplig på denna Bolagsbeskrivning och till dokumen 
tet hörande handlingar.

 
 
Föreliggande Bolagsbeskrivning och de handlingar som 
införlivats genom hänvisning finns tillgängliga i elektron-
isk form på bolagens webbplats, www.curando.se och 
www.rightbridge.se. Bolagsbeskrivningen har granskats 
av Nasdaq Stockholm AB.

Vissa definitioner

I denna Bolagsbeskrivning gällande följande definition-
er om inget annat anges. Med ”RightBridge Ventures”, 
”Bolaget” eller ”Koncernen”” avses, om inte annat 
framgår av sammanhanget, RightBridge Ventures Group 
AB med organisationsnummer 559058–5807 (under 
namnändring från Agilit Holding AB efter förvärv av 
RightBridge Ventures AB med org.nr. 559244–3195), 
samt i förekommande fall den företagsgrupp i vilken 
RightBridge Ventures utgör moderbolag. Med ”Agilit” 
avses Agilit Holding AB med organisationsnummer 
559058–5807 (före förvärv och namnändring till 
RightBridge Ventures Group AB). Med ”Abelco Invest-
ment Group” avses Abelco Investment Group AB med 
organisationsnummer 556775-2745. Med ”Bolags-
beskrivning” avses föreliggande Bolagsbeskrivning som 
har upprättats med anledning av det omvända förvärvet 
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mellan Agilit och RightBridge Ventures samt RightBridge 
Ventures fortsatta notering på̊ Nasdaq First North 
Growth Market. Med ”Amudova” avses Amudova AB, 
med organisationsnummer 559277–3146. Med ”Ever-
sheds Sutherland” avses Eversheds Sutherland Advokat-
byrå AB, med organisationsnummer 556878–2774. Med 
”First North” avses Nasdaq First North Growth Market. 
Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, med 
organisationsnummer 556112–8074

Framåtriktad information

Bolagsbeskrivningen innehåller viss framåtriktad infor-
mation som återspeglar RightBridge Ventures aktuella 
syn på framtida händelser som baseras på aktuella 
förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av 
Bolagsbeskrivningen. Ord som ”avses”, ”bedöms”, 
”förväntas”, ”kan”, ”tror”, ”uppskattar” och ”planerar” 
samt andra uttryck som används för att indikera att in-
formationen är att beakta som uppskattningar och prog-
noser. Framåtriktad information är alltid förenad med 
såväl kända som okända osäkerhetsfaktorer eftersom 
den avser och är beroende av händelser och omstän-
digheter utanför Bolagets kontroll. Någon garanti att 
lämnade bedömningar som görs i Bolagsbeskrivningen 
avseende framåtriktad information lämnas därför inte, 
varken uttryckligen eller underförstått.

Bransch och marknadsinformation

Bolagsbeskrivningen innehåller bransch- och marknad-
sinformation hänförlig till RightBridge Ventures verk-
samhet och den marknad som RightBridge Ventures är 
verksamt på. Om inte annat anges är sådan informa-
tion baserad på Bolagets analys av flera olika källor. I 
branschpublikationer eller rapporter anges vanligen att 
information som återges däri har erhållits från källor 
som bedöms vara tillförlitliga, men att riktigheten och 
fullständigheten i sådan information inte kan garan-
teras. Varken RightBridge Ventures, Amudova eller 
Eversheds Sutherland har verifierat informationen, och 
kan därför inte garantera korrektheten, i den bransch- 
och marknadsinformation som återges i Bolagsbeskriv-
ningen och som har hämtats från eller härrör från 
branschpublikationer eller rapporter. Sådan information 
är baserad på marknadsundersökningar, vilka till sin 
natur är baserade på urval och subjektiva bedömning-
ar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter 
och transaktioner som borde inkluderas i den relevanta 
marknaden, både av de som utför undersökningar och 
de som tillfrågats.

Bolagsbeskrivningen innehåller också uppskattningar 
av marknadsdata och information härledd därifrån 
och som inte kan inhämtas från publikationer av 
marknadsundersökningsinstitutioner eller några andra 
oberoende källor. Sådan information har tagits fram av 
Bolaget baserat på tredjepartskällor och Bolagets egna 
interna uppskattningar. I många fall finns det inte någon 
publik tillgänglig information och sådana marknadsdata 
från exempelvis branschorganisationer, myndigheter 
eller andra organisationer eller institutioner. RightBridge 
Ventures anser att dess uppskattningar av marknadsda-
ta och information härledd därifrån är användbara för 
att ge investerare en bättre förståelse av såväl bran-
schen i vilken Bolaget verkar som Bolagets ställning 
inom branschen.

Informationen från tredje man har återgivits korrekt 
och, såvitt RightBridge Ventures känner till och kan 
utröna av sådan information, har inga sakförhållanden 
utelämnats som skulle göra den återgivna informa-
tionen felaktig eller vilseledande.

Certified Adviser

Bolaget har anlitat Amudova AB som Certified Adviser 
till Bolaget. Amudova äger inga aktier i Bolaget.

Presentation av finansiell 
information

RightBridge Ventures ABs reviderade årsredovisningar 
för perioden 1 januari 2021–31 december 2021 har 
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). 
Årsredovisning införlivas genom hänvisning och utgör 
en del av Bolagsbeskrivningen. Om inget annat uttry-
ckligen anges har ingen finansiell information i Bolags-
beskrivningen reviderats eller granskats av Bolagets 
revisor. Finansiell information i Bolagsbeskrivningen 
som rör Bolaget och som inte ingår i den reviderade 
informationen eller har granskats av Bolagets revisor, 
härstammar från Bolagets internredovisning och rappor-
teringssystem.

Viss finansiell och annan information som presenteras i 
Bolagsbeskrivningen har avrundats för att göra infor-
mationen mer lättillgänglig för läsaren. Följaktligen 
överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt 
med angiven totalsumma. Alla finansiella belopp anges i 
svenska kronor (”SEK”), om inte annat anges. Begreppet 
”TSEK” står för tusen svenska kronor och ”MSEK” står 
för miljoner svenska kronor.
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Rådgivare

Amudova är Bolagets rådgivare i samband med om 
noteringsprocessen på First North och Eversheds 
Sutherland agerar legal rådgivare i samband med 
Transaktionen samt har biträtt Bolaget vid upprättande 
av Bolagsbeskrivningen. Då samtliga uppgifter i Bolags-
beskrivningen rörande RightBridge Ventures härrör 
från Bolaget, friskriver sig Amudova och Eversheds 
Sutherland från allt ansvar i förhållande till befintliga 
eller blivande aktieägare i RightBridge Ventures och 
avseende andra direkt eller indirekt ekonomiska konse-
kvenser till följd av investerings- eller andra beslut som 
helt eller delvis grundas på uppgifter i Bolagsbeskrivningen.
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BESKRIVNING AV TRANSAKTIONEN 

Abelco Investment Group AB   39 099 098

iCandy Interactive Ltd.   17 296 000

Modelio Equity AB   14 349 461

Blue Horizon Investment ApS   5 144 442

Övriga   20 161 139

Totalt   96 050 140

Säljarna Antal aktier som överlåts

Agilit Holding AB (org. nr. 559058–5807) ingick den 22 juni 2022 ett avtal med aktieägarna i Right-
Bridge Ventures AB (org.nr 559244–3195) om att förvärva samtliga aktier i RightBridge Ventures 
AB (org.nr 559244–3195) genom att erlägga betalning i form av nyemitterade aktier i Bolaget 
(”Transaktionen”). Transaktionen utgör ett så kallat omvänt förvärv och om Transaktionen genom-
förs kommer Agilits nuvarande verksamhet överföras till ett helägt dotterbolag i den nya koncernen.

   Köpeskillingen i Transaktionen uppgår till cirka 179 969 278 kronor. Betalning erläggs genom  
  säljarrevers om 179 969 278 kronor, som i sin helhet kvittas mot 2 999 487 968 nyemitterade  
  aktier i Agilit.

   Transaktionen är villkorad dels av att Nasdaq Stockholm godkänner fortsatt notering av   
  Agilits aktier på Nasdaq First North Growth Market, dels av Transaktionens godkännande vid  
  extra bolagsstämma i Agilit.

   Som ett resultat av Transaktionen genomgår Agilit Holding AB ett namnbyte till Rightbridge   
  Ventures Group AB och driver RightBridge Ventures ABs (org. nr 559244-3195) verksamhet  
  vidare. Agilit ABs nuvarande verksamhet kommer att överlåtas koncerninternt för att drivas   
  vidare i ett helägt dotterbolag inom den nya koncernen

   Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under det tredje kvartalet 2022.

Nedan presenteras säljarna med ett ägande som uppgår till 5 procent eller mer och antalet aktier 
som överlåts i samband med Transaktionen.

Dispens från budplikt

Abelco Investment Group, majoritetsaktieägare i RightBridge Ventures AB, kommer genom Transak-
tionen uppnå en ägarandel i Agilit motsvarande åtminstone 30 procent av rösterna för det totala 
antalet aktier i Agilit efter Transaktionen. Abelco Investment Group AB har ansökt och erhållit en 
villkorad dispens (AMN 2022:31) från skyldigheten att lämna ett offentligt uppköpserbjudande 
avseende samtliga aktier i Agilit (så kallad obligatorisk budplikt) som Abelco Investment Group AB 
annars skulle omfattas av enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa han-
delsplattformar. Dispensen är villkorad av att Transaktionen godkänns av en bolagsstämma i Agilit 
med två tredjedelars majoritet.
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Extra bolagsstämma

Agilits förvärv av RightBridge Ventures AB är villkorat av godkännande av bolagsstämma i Agilit. 
Agilit har kallat till extra bolagsstämma för beslut i de frågor som rör Transaktionen att hållas 
29/09/2022. Detta inkluderar byte av företagsnamn, ändring av bolagsordningen och val av ny 
styrelse m.m.

Ägarstruktur
Transaktionen utgör ett så kallat omvänt förvärv och är strukturerad på så sätt att Agilit erlägger 
betalning genom en säljrevers som kvittas mot 2 999 487 968 nyemitterade aktier i Agilit. Efter 
Transaktionens genomförande kommer aktieägarna i RightBridge Ventures AB att inneha cirka 93,5 
procent av antalet aktier och röster i Agilit och de befintliga aktieägarna i Agilit kommer att inneha 
cirka 6,5 procent av antalet aktier och röster i Agilit. Till följd av Transaktionen ökar antalet aktier i 
Agilit från 208 430 382 till högst 3 207 918 350 aktier.

Ändringar i styrelse och ledning
Som ett led i Transaktionen kommer förändringar ske avseende styrelse och ledning i Bolaget. För 
information om de ledamöter som föreslås för nyval på extra bolagsstämman 29/09/2022 samt 
de personer som kommer utses till ledande befattningshavare i samband med Transaktionen, se 
avsnitt ”Styrelse, ledning och revisor”.

Namnbyte
Inför extra bolagsstämma 29/09/2022 har styrelsen i Bolaget föreslagit ändring av företagsnamnet i 
Bolaget, från Agilit Holding AB till RightBridge Ventures Group AB.
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RISKFAKTORER  

Inför ett investeringsbeslut är det viktigt att noggrant 
analysera de riskfaktorer som kan vara av betydelse för 
en investering i RightBridge Ventures. I detta avsnitt 
beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter 
som anses väsentliga för RBVs verksamhet och fram-
tida utveckling. Bedömningen av väsentligheten av 
varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess 
förekomst och den förväntade omfattningen av deras 
negativa effekter. För att på ett tydligt och konkret sätt 
förmedla bedömningen av riskens realiserande, beskrivs 
riskfaktorerna med en kvalitativ skala med betecknin-
garna låg, medelhög och hög. De riskfaktorer som anges 
nedan är begränsade till sådana risker som är specifika 
för RightBridge Ventures och dess portföljbolag och/
eller RBVs aktier och som är väsentliga för att fatta ett 
välgrundat investeringsbeslut och gör inte anspråk på 
att vara heltäckande. Redogörelsen nedan är baserad 
på information som är tillgänglig per dagen för denna 
Bolagsbeskrivning. De riskfaktorer som för närvarande 
bedöms som mest väsentliga presenteras först i varje 
kategori, medan riskfaktorer därefter presenteras utan 
särskild rangordning.

Bransch- och 
verksamhetsrelaterade risker

Risker relaterade till Bolagets förvärv och 
investeringar

RightBridge Ventures affärsmodell går ut på att förvär-
va och bygga upp majoritetsägda bolag från grunden 
eller investera i befintliga tillväxtbolag, då ofta som 
aktiva minoritetsägare inom esport och gaming. Per 
dagen för denna Bolagsbeskrivning har RightBridge 
Ventures utvecklat och investerat i 7 portföljbolag och 
RightBridge Ventures genomför regelbundet analyser av 
förvärvskandidater för att stärka sina positioner inom 
sina huvudsegment. Tillväxt genom förvärv ställer krav 
på utveckling av system, infrastruktur och organisation 
och det finns en risk för att RightBridge Ventures inte 
lyckas hantera tillväxt effektivt. En investering är alltid 
förenad med risker och osäkerhetsfaktorer, i synner-
het investeringar i bolag som befinner sig i en tidig 
fas, något som Bolagets förvärvskandidater ofta gör. 
Bolagets finansiella ställning är beroende av hur de 
bolag som RightBridge Ventures har investerat i eller 
kommer att investera i utvecklas i framtiden. Det finns 
vidare en risk att synergier som förväntas till följd av 

förvärvsstrategin inte realiseras i önskad utsträckning 
eller att den legala, finansiella eller kommersiella 
genomlysningen av målbolagen är otillräcklig. Det finns 
även risk för att målbolaget undanhåller väsentlig in-
formation som innebär att Bolagets förvärvsambitioner 
inte får förväntade effekter. För det fall risken realiseras 
skulle detta kunna ha en låg negativ inverkan på Bola-
gets verksamhet, tillväxt och långsiktiga lönsamhet.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt 
eller delvis, realiseras är medelhög.

Risker relaterade till portföljbolagens utveckling

RightBridge Ventures investerar i tillväxtbolag inom 
esport och gaming som sitter på spännande teknik, 
communities eller know–how, genom att erbjuda kapital 
och operativt stöd. Bolagets strategi är beroende av 
portföljbolagens förmåga att utveckla och förbättra sina 
produkter och tjänster. Flera av de segment inom vilka 
RightBridge Ventures i huvudsak investerar i är konkur-
rensutsatta och präglas av snabba förändringar inom 
teknologi och ständiga förbättringar. Utvecklingen inom 
industrin drivs till stor del av önskemål och krav från 
slutanvändare vilket innebär att portföljbolagen måste 
erbjuda nya produkter och tjänster i syfte att attrahera 
och behålla slutanvändare. I en bransch som känneteck-
nas av snabb uppkomst och utveckling av nya spel och 
tekniker är det viktigt att portföljbolagen kontinuerligt 
uppdaterar och utvecklar nya och befintliga plattfor-
mar. Mot bakgrund av att utvecklingsarbete kan vara 
omfattande och komplext, kan förseningar i tidplaner 
inte heller uteslutas. Allvarliga förseningar, störningar 
eller oförutsedda händelser i utvecklingsprocesser kan 
påverka Bolagets framtida verksamhet och lönsamhet 
negativt. Framgången för Bolagets portföljbolag är 
beroende av deras förmåga att på ett konkurrenskraftigt 
sätt anpassa sig till nya förutsättningar och utmanin-
gar. Om portföljbolagens produkter och tjänster inte i 
erforderlig utsträckning lyckas med detta kan det få en 
medelhög negativ inverkan på avkastning på investerat 
kapital såväl som på Bolagets verksamhet och tillväxt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt 
eller delvis, realiseras är låg.

Risker relaterade till nyemissioner i Bolagets  
portföljbolag

RightBridge Ventures investerar i bolag som befinner sig 
i en tidig fas och är beroende av externt kapital för att 
kunna utveckla sin verksamhet. Sådana kapitalanskaff-
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ningar kan ske genom nyemissioner eller genom lånefi-
nansiering. För att skydda sig mot utspädningseffekten 
vid eventuella framtida nyemissioner i portföljbolagen 
behöver Bolaget delta i dessa. Det är inte säkert att 
en sådan investering är förenlig med Bolagets intresse 
och strategi. För det fall Bolaget inte deltar i sådana 
nyemissioner finns det en risk att Bolaget inte heller 
kan kompensera sig ekonomiskt för utspädningen som 
uppstår till följd av uteblivet deltagande. En utspädning 
av Bolagets innehav skulle kunna få en medelhög nega-
tiv inverkan på Bolagets inflytande över portföljbolagen 
och Bolagets finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt 
eller delvis, realiseras är låg.

Risker relaterade till portföljbolagens IT-system

RightBridge Ventures portföljbolag är beroende av väl 
fungerande IT-infrastruktur för att kunna producera, 
utveckla, sälja och publicera sina produkter. Bolaget är 
även beroende av att portföljbolagen har en väl funger-
ande IT-struktur för att kunna bedriva deras respektive 
esport- och gaming plattformar. Portföljbolagen, dess 
samarbetspartners och kunder är i riskzonen för hac-
kerattacker, virus och andra former av cyberbrott. Det 
finns en risk att system för informationshantering till-
hörande portföljbolagen blir föremål för en IT-relaterad 
brottslighet, säkerhetsöverträdelser, skadegörelse, dat-
avirus, felplacerade eller förlorade data, system intrång 
eller andra liknande händelser. Det finns exempelvis en 
risk för att utomstående lyckas göra intrång i portföl-
jbolagens IT-system och därigenom kommer åt känslig 
information eller på annat sätt skadar portföljbolagens 
verksamhet. Nämnda händelser kan komma att orsaka 
systemfel och affärsstörningar eller skada portföljbola-
gens IT-utrustning. Effekterna av sådana aktiviteter, eller 
portföljbolagens oförmåga att framgångsrikt skydda sig 
mot attacker av olika slag, kan resultera i att IT-system 
helt eller delvis inte är tillgängligt under den tid då in-
trång, störningar, eller skador åtgärdas. Portföljbolagens 
IT-verksamhet är avgörande för intäkterna och störnin-
gar, avbrott eller intrång i IT-verksamheten kan därmed 
främst komma att påverka Bolagets rörelseintäkter 
negativt. Åtgärder till följd av störningar, avbrott eller 
intrång kan även komma att resultera i ökade kostnad-
er. För det fall risken inträffar bedömer Bolaget att det 
skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet. 

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt 
eller delvis, realiseras är låg.

Beroende av nyckelpersoner

RightBridge Ventures har en begränsad organisation och 
är i hög grad beroende av nyckelpersoner och kvalifi-
cerad personal. Bolaget baserar sin framgång och fram-
tida tillväxt på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet 
och kreativitet. RightBridge Ventures har fyra personer 
som betraktas som sådana nyckelpersoner. Dessa arbe-
tar inom ledning och försäljning. Bolaget kan komma att 
misslyckas med att behålla dessa nyckelpersoner och 
att rekrytera ny kvalificerad personal i den utsträckning 
och på de villkor som behövs. Om någon av Bolagets 
nyckelpersoner lämnar RightBridge Ventures kan det 
påverka Bolagets försäljning, resultat och finansiella 
ställning negativt. 

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt 
eller delvis, realiseras är låg.

Politiska risker

Flera av Bolagets portföljbolag leds och bedriver verk-
samhet i Sydostasien. Risker kan uppkomma genom 
förändringar i lagstiftning, beskattningar, tullar och 
avgifter, växelkurser och andra villkor som gäller för 
bolag verksamma på internationella marknader. Även 
myndighetsbeslut kan få genomslagskraft på Bolagets 
verksamhet. Bolaget kommer även att påverkas av 
faktorer förknippade med det politiska och ekonomiska 
klimatet i de länder de bedriver sin verksamhet, främst i 
Singapore. För det fall risken inträffar bedömer Bolaget 
att det skulle ha en låg negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet. 

RightBridge Ventures bedömer att sannolikheten för att 
risken, helt eller delvis, realiseras är låg.

Risker relaterade till makroekonomiska faktorer

Majoriteten av Bolagets portföljbolag är beroende av 
att det finns en efterfrågan på esport och gaming. Det 
innebär att Bolaget och dess portföljbolag i stor ut-
sträckning är avhängig det allmänna ekonomiska läget 
och stabiliteten på de marknader som Bolaget och dess 
portföljbolag bedriver verksamhet i. Efterfrågan på 
esport och gaming påverkas av de allmänna makroe-
konomiska förhållandena, såsom perioder med lägre 
ekonomisk tillväxt eller lågkonjunkturer, inflation eller 
deflation. En allmän nedgång i ekonomin och ändrad 
köpkraft hos användare kan negativt påverka efter-
frågan på esport och gaming. Mot bakgrund av den 
ekonomiska osäkerhet som råder med anledning av det 
pågående kriget i Ukraina, brist av elektroniska kom-
ponenter samt energikrisen i Europa finns en risk för 
en minskad efterfrågan på esport och gaming. För det 
fall risken realiseras skulle detta kunna ha en medelhög      
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negativ inverkan på Bolagets verksamhet, tillväxt och 
långsiktiga lönsamhet.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt 
eller delvis, realiseras är hög.

Legala och regulatoriska risker

Risker relaterade till immateriella rättigheter

Det finns en risk att Bolaget, dess portföljbolag gör, 
eller påstås göra, intrång i någon annans immateriella 
rättigheter eller att någon gör, eller påstås göra, intrång 
i Bolagets eller något utav dess portföljbolags immateri-
ella rättigheter. Detta kan medföra att Bolaget behöver 
försvara sig mot påstådda intrång och relaterade krav/
anspråk eller försvara sina immateriella rättigheter, 
vilket skulle få en negativ inverkan på Bolagets resultat 
till följd att kostnader hänförliga till sådana krav eller 
anspråk. Sådana rättsprocesser kan också inverka på      
RightBridge Ventures eller dess övriga portföljbolags 
möjligheter att marknadsföra och tillhandahålla sina 
produkter och tjänster, vilket skulle kunna få en bety-
dande negativ inverkan på Bolagets rykte, omsättning 
och resultat. Utvecklingen av Bolagets och dess portföl-
jbolags plattformar och tjänster kan i framtiden kom-
ma att ske helt eller delvis genom nyttjande av öppen 
källkod. Användning av öppen källkod regleras av de oli-
ka licenser som gäller för varje källkod och vissa licenser 
kan innehålla särskilt betungande villkor, såsom att 
källkoden inte får nyttjas för kommersiellt bruk eller att 
upphovsrätt som uppstår genom utnyttjandet begränsas 
i olika avseenden. Vid omfattande utnyttjande av olika 
typer av källkod finns en risk att Bolaget behöver lägga 
ner omfattande resurser på att säkerställa att samtliga 
licensvillkor är uppfyllda från tid till annan och att öppen 
källkod med särskilt betungande villkor inte används. 
För det fall Bolaget eller de konsulter som Bolaget har 
upphandlat eller kan komma att upphandla brister i sina 
rutiner för användningen av öppen källkod finns det vi-
dare en risk för att delar av Bolagets material/program/
projekt inte kan nyttjas för avsett ändamål eller medföra 
ytterligare kostnader för omarbetning av plattformen, 
vilket skulle kunna få en medelhög negativ inverkan på 
Bolagets tillväxt, rykte och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt 
eller delvis, realiseras är låg.

Risker relaterade till regulatoriska krav

Eftersom esport och gaming fortsatt är förhållandevis 
nya branscher kan nya lagar och regelverk komma att 
påverka portföljbolagens verksamhet och lönsamhet. 

Förändrade lagar eller regelverk kan leda till att Bolaget 
behöver allokera ytterligare resurser för regelefterlev-
nad, vilket kan resultera i ökade kostnader för Bolaget. 
Exempelvis kan förändrade regelverk avseende innehåll 
i esport och gaming komma att påverka portföljbola-
gens möjligheter att marknadsföra, sälja och publicera 
spel. Förändrade regelverk kan exempelvis komma 
att påverka portföljbolagens möjligheter att bedriva 
marknadsföringsaktiviteter och lanseringar. Om Bolaget 
misslyckas med arbetet avseende regelefterlevnad vid 
exempelvis regulatorisk efterlevnad kan det leda till 
sanktionsavgifter, böter eller andra sanktioner. Bri-
stande regelefterlevnad skulle även kunna resultera i 
avbrott i försäljning och marknadsföring av portföljbola-
gens plattformar. Detta kan leda till väsentligt negativa 
effekter på Bolaget och portföljbolagens renommé 
i form av negativ publicitet. För det fall denna risk 
inträffar bedömer Bolaget att det skulle få en medehög 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt 
eller delvis, realiseras är låg.

Behandling av personuppgifter

Inom ramen för verksamheten hanterar RightBridge 
Ventures och dess portföljbolag personuppgifter, 
huvudsakligen i samband med kunders användande av 
tjänster som RightBridge Ventures eller dess portföl-
jbolag tillhandahåller.

Det är av stor betydelse att hantering av personuppgift-
er sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. 
Bolaget omfattas av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska person-
er med avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter (”GDPR”). 
GDPR är en omfattande lagstiftning som kräver att 
Bolaget hanterar, kontrollerar och dokumenterar hur 
behandling av personuppgifter sker. GDPR ställer bland 
annat upp krav på principer för personuppgiftsbehan-
dlingen (exempelvis laglighet, ändamålsenlighet och 
lagringsminimering) och att de registrerades rättigheter 
iakttas. Bolagets förvärvsstrategi ställer krav på organ-
isationen och att RightBridge Ventures kan säkerställa 
att målbolagen hanterar personuppgifter på ett tillför-
litligt sätt. Det föreligger risk att Bolaget eller något av 
deras målbolag tolkar och tillämpar GDPR eller annan 
dataskyddslagstiftning på ett sätt som inte är i linje med 
tillämplig tillsynsmyndighets tolkning. Det föreligger 
således en risk att tillsynsmyndigheten riktar sanktioner 
gentemot Bolaget om Bolaget inte uppfyller tillämpliga 
krav. Sanktionerna enligt GDPR kan uppgå till det högsta 
av 20 miljoner euro eller fyra procent av Bolagets globa-
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la årsomsättning. Om risken inträffar skulle det medföra 
höga kostnader och påverka Bolagets resultat kraftigt 
negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt 
eller delvis, realiseras är låg.

Finansiella risker

Finansieringsbehov och kapital

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelseka-
pitalet per dagen för Bolagsbeskrivningen är tillräckligt 
för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den 
kommande tolvmånadersperioden. För det fall Bolagets 
strategiska inriktning blir mer påfrestande för kass-
aflödet än beräknat eller om exempelvis förväntade 
effekter från kommande förvärv uteblir kan emellertid 
ett framtida kapitalbehov uppkomma för RightBridge 
Ventures. Vid ett framtida kapitalbehov finns risk att 
ytterligare kapital inte kan anskaffas på fördelaktiga 
villkor, att sådant anskaffat kapital inte är tillräckligt för 
att finansiera verksamheten, eller att kapital inte kan 
anskaffas överhuvudtaget. För det fall risken förverkligas 
innebär det att RightBridge Ventures inte kan tillämpa 
sin strategi fullt ut och med stor sannolikhet tvingas slå 
av på takten i den planerade expansionen. Detta kan i 
sin tur resultera i en försämrad tillväxttakt och försvagad 
marknadsposition gentemot konkurrenterna. För det 
fall risken realiseras skulle det ha hög negativ inverkan 
på Bolagets finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt 
eller delvis, realiseras är medelhög.

Valutarisker

Bolagets redovisningsvaluta är SEK och Bolaget invest-
erar i tillväxtbolag i flera olika jurisdiktioner, varför såväl 
befintliga som framtida portföljbolags aktier kan vara 
denominerade i andra valutor än SEK. Sådana bolag 
redovisar även i en annan valuta än SEK. Således förelig-
ger valutarisker i form av omräkningsexponering. Denna 
valutarisk avser huvudsakligen omräkningen av utländs-
ka portföljbolags resultat- och balansräkningar och 
uppkommer vid omräkning av portföljbolagens egna 
kapital och resultat till Bolagets rapporteringsvaluta. Per 
dagen för Bolagsbeskrivningen säkras inte denna expo-
nering. Värdet på Bolagets portfölj och dess framtida 
avkastning är således exponerat för valutakursdifferens-
er. Bolaget bedömer att detta skulle ha en låg negativ 
inverkan på RBVs finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt 
eller delvis, realiseras är medelhög.

Risker relaterade till Bolagets aktier

Aktiekursens utveckling

Kursen i Bolagets aktie kan komma att fluktuera över 
tiden och det finns inga garantier för att aktiekursen 
kommer att ha en positiv utveckling. Aktiemarknadens 
generella utveckling samt utvecklingen för Bolagets      
aktie är bland annat beroende av utvecklingen av Bola-
gets verksamhet, resultat och finansiella ställning samt 
hur Bolaget lever upp till kommunicerade mål. Även om 
Bolagets verksamhet utvecklas positivt finns det en risk 
att en investerare drabbas av en förlust vid avyttringen 
av sitt innehav.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt 
eller delvis, realiseras är medelhög.

Utspädning genom framtida nyemissioner

RightBridge Ventures har en förvärvsstrategi som i fram-
tiden kan innebära att Bolaget kan komma att behöva 
genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade 
instrument för att säkerställa kapital för fortsatt drift 
och expansion. Det finns en risk att ytterligare finan-
siering på godtagbara villkor inte kommer att finnas 
tillgängligt för Bolaget när så krävs, eller inte kommer 
att vara tillgänglig alls. Om Bolaget väljer att anskaffa 
ytterligare kapital genom nyemission av aktier kan så-
dana emissioner komma att genom utspädning minska 
aktieägarens relativa ägande och röstandel samt vinst 
per aktie för de befintliga aktieägare som inte deltar i 
kommande emissioner. Eftersom tidpunkten och villko-
ren för eventuella framtida nyemissioner kommer att 
bero på Bolagets situation och marknadsförhållanden 
vid den aktuella tidpunkten, kan Bolaget inte förutse 
eller uppskatta belopp, tidpunkt eller andra villkor för 
sådana nyemissioner.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt 
eller delvis, realiseras är hög.

Risker relaterade till Transaktionen

I och med det omvända förvärvet tar Bolaget över ett 
organisationsnummer som Bolaget inte känner till full 
historia om. Det finns en risk att det existerar historia 
i organisationsnumret som inte kommit fram under 
legal granskning. Trots att aktieägare i Agilit Holding AB 
har åtagit sig att rösta för Transaktionen på den extra 
bolagsstämma som ska hållas i Agilit Holding AB, före-
ligger det en risk att Transaktionen inte genomförs med 
anledning av att erforderlig majoritet inte röstar för de 
relevanta besluten på den extra bolagsstämman.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt 
eller delvis, realiseras är låg.
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Risker avseende framtida utdelning

Bolagets möjlighet att lämna utdelning till sina ak-
tieägare beror på Bolagets framtida intjäning, finansiella 
ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnad-
er för investeringar, men även andra faktorer. Därav kan 
Koncernen inte göra några utfästelser om att utdelning 
kommer att kunna lämnas i framtiden. För det fall inga 
utdelningar lämnas kommer en aktieägares avkastning 
enbart vara beroende av aktiekursens framtida utveckling.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt 
eller delvis, realiseras är medelhög.

Risker relaterade till aktiens handelsplats

Aktierna i RightBridge Ventures planeras att upptas 
till handel vid Nasdaq First North Growth Market, en 
alternativ handelsplats som drivs av de olika börserna 
som ingår i Nasdaq. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq 
First North Growth Market är inte skyldiga att följa 
samma regler som bolag vars aktier handlas på reglerad 
marknad, utan ett mindre omfattande regelverk anpas-
sat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En 
investering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq 
First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld 
än en investering i ett bolag vars aktier handlas på en 
reglerad marknad. 

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt 
eller delvis, realiseras är låg. För det fall risken realiseras 
skulle det potentiellt kunna få en medelhög effekt på 
Bolaget.

Ägare med betydande inflytande

Abelco Investment Group ABs ägande tillika röster i 
Bolaget, kommer efter Transaktionens genomförande, 
uppgå till 38,06 procent i RightBridge Ventures och har 
en möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande i ärenden 
som kräver godkännande av aktieägarna på bolagsstäm-
ma, däribland utnämning och avsättning av styrelse-
ledamöter och eventuella förslag till förvärv eller försäl-
jning av tillgångar samt andra företagstransaktioner. 
Detta inflytande kan vara till nackdel för aktieägare vars 
intressen skiljer sig från nämnda ägares intressen.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt 
eller delvis, realiseras är låg.

Befintliga aktieägares försäljning av aktier kan 
resultera i en negativ aktiekursutveckling

Bolagets aktiekurs kan komma att sjunka om det sker 
omfattande försäljning av Bolagets aktier, i synnerhet 
försäljningar av styrelseledamöter, ledande befattning-
shavare eller större aktieägare. Bolagets ledamöter, 
ledande befattningshavare och större aktieägare, har 
åtagit sig att, med vissa undantag och under en viss 
period, inte sälja aktier eller på annat sätt ingå transak-
tioner med liknande effekt. Vid tidpunkt då lock-up 
period har löpt ut, eller före utgången med ett skriftligt 
medgivande, kommer det stå de aktieägare som berörts 
av lock-up fritt att sälja sina aktier i Bolaget. Vid försäl-
jning av ett stort antal av RightBridge Ventures aktier på 
den publika marknaden, eller vid uppfattning av att en 
sådan försäljning kan komma att äga rum, kan Bolagets 
aktiekurs komma att påverkas negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt 
eller delvis, realiseras är medelhög.

Bristande likviditet i Bolagets aktie

I vilken utsträckning och till vilket pris handel i Bolagets 
aktier kommer att ske är beroende av ett stort antal 
faktorer, varav några är specifika för RightBridge Ven-
tures och dess verksamhet medan andra är generella 
för noterade bolag. En investering i aktier i Bolaget bör 
därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess 
konkurrenter och omvärld, generell information om 
branschen, det allmänna konjunkturläget samt övrig rel-
evant information. Det är svårt att förutse den framtida 
nivån av handel eller till vilket pris handel kommer att 
ske. Det finns en risk för att en aktiv och likvid handel 
inte kommer att utvecklas i aktien, vilket kan medföra 
svårigheter för aktieägare att sälja aktier vid en viss 
tidpunkt och till ett acceptabelt pris och kan även ha en 
medelhög negativ inverkan på priset på Bolagets aktie.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt 
eller delvis, realiseras är låg
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BAKGRUND OCH MOTIV 

RightBridge Ventures är ett bolag uppbyggt genom förvärv och investeringar med fokus på esport 
och gaming. Genom att investera i och förvärva i olika bolag i den expansiva sektorn esport och 
gaming, avser Bolaget att konsolidera sektorns värdekedja för att uppnå en högre grad av effektivi-
tet samt accelerera bolagens lönsamhet och tillväxt. 

Sedan bildandet av RightBridge Ventures 2020, har Bolaget investerat i digitala specialistbolag 
som bidrar med teknik, distribution, infrastruktur, media och starka varumärken. Bolaget ser nu en 
börsnotering som en naturligt nästa steg i utvecklingen för att fortsätta denna tillväxtresa och ger 
nu allmänheten en möjlighet att vara en del av fortsättningen.

Mot bakgrund av detta offentliggjorde RightBridge Ventures ABs och Agilits styrelser den 22 juni 
2022, Transaktionen som syftar till att notera RightBridge Ventures. Styrelsen bedömer att en 
listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market medför en kvalitetsstämpel som 
bidrar till förtroende i diskussioner med potentiella kunder och samarbetspartners samt ett ökat 
intresse för Bolaget från allmänheten, investerare och andra intressenter. 

En listning av RightBridge Ventures aktier gör det möjligt för allmänheten att handla i Bolagets 
aktie, det ökar även förutsättningarna för att skapa aktieägarvärde och ger Bolaget tillgång till aktie-
marknaden. Tillgången till aktiemarknaden kommer även att underlätta genomförandet av Bolagets 
tillväxtplaner och ambition att konsolidera marknaden inom esport och gaming, med målet att 
skapa ett digitalt ekosystem. Till följd av den verksamhetsförändring som Transaktionen medför ska 
Bolaget genomgå sedvanlig granskning av Nasdaq Stockholm för fortsatt notering, vilket är bak-
grunden till Bolagsbeskrivningen.

Styrelsen för Agilit Holding är ansvarig för innehållet i denna bolagsbeskrivning. Styrelsen för Agilit 
Holding försäkrar, tillsammans med styrelsen för RightBridge Ventures AB, att alla rimliga försik-
tighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i bolagsbeskrivningen, såvitt styrels-
en vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna 
påverka dess innebörd, och att all relevant information från styrelsemötesprotokoll, revisorernas 
anteckningar och andra interna dokument ingår i bolagsbeskrivningen. 

Stockholm, September 2022

Agilit Holding AB (publ) (u.n.ä. till RightBridge Ventures Group AB (publ))

Styrelsen
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TILLTRÄDANDE VD HAR ORDET 

Sektorn för gaming och esport befinner sig i en stark förändrings- och tillväxtfas. För två år sedan 
identifierade RightBridge Ventures en möjlighet att lösa flera av de utmaningar som branschen 
står inför: den fragmenterade intäktskedjan och gapet i relationen mellan användare och var-
umärken. RightBridge Ventures målade upp en vision om att bygga en social och digital upplev-
else i en säker, engagerande och öppen metaverse genom att förvärva och investera i enastående 
entreprenörers företag. 

RightBridge Ventures är ett bolag som förvärvar och investerar i talangfulla företag inom gaming 
och esport. Vi genererar värde genom att hjälpa dem att skala upp verksamheten samt skapa sa-
marbeten och synergier mellan våra portföljbolag.  

Vi strävar efter att uppnå en lönsam tillväxt bland våra portföljbolag, och nyckeln till det är vår uni-
ka portfölj- och riskmanagementmetodik som vi har valt att kalla ”synergipusslet”. Det finns många 
imponerande och kompetenta entreprenörer med en stor passion för sitt specifika område, men 
som saknar kunskap eller intresse för att utveckla bolagsstrukturer. Det är i dessa situationer som vi 
går in och stöttar våra portföljbolag med vår expertis inom försäljning, användarförvärv, teknologi 
och community management. Det är viktigt att våra portföljbolag får utrymme för sin passion för 
kreativitet och skapande samt för deras spetskompetens inom deras specifika område. 

Våra framgångar med exekveringen av vårt synergipussel har genererat ringar på vattnet, både i 
form av nya affärer och samarbeten. Våra portföljbolag driver OverActive Medias verksamhet för 
deras Call Of Duty esports organisation ULTRAN Academy. De har agerat som rådgivare till Ericssons 
Innovations och venture capital ERICSSON ONE för att utveckla 5G-tjänsters tillämplighet inom 
esport och gaming. Vidare, för att bygga upp en medvetenhet kring samhällsansvar i metaverse, 
agerar de som rådgivare till ledande varumärke inom FMCG segment, eller distribuerar innehåll 
från Warner Music på marknaden i Asien.

Målsättningen för RightBridge Ventures är att vi ska vara förstahandsvalet som investerare och 
partner för bolag inom gaming och esport med ett uttalat fokus på stark tillväxt och långsiktig 
lönsamhet. Vi vill skapa ett dynamiskt ekosystem av portföljbolag, något som idag saknas i sektorn 
vi verkar inom. Jag och mitt team arbetar för att skapa rätt förutsättningar för att fortsätta den 
spännande resa som RightBridge Ventures har påbörjat. Genom flera starka förvärv och investerin-
gar ser vi fram emot att ta bolaget till nästa nivå tillsammans med våra aktieägare.  
Join the journey! 

Carlos Barrios
VD, RightBridge Ventures AB
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VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Esport och gaming befinner sig i en explosiv tillväxt samtidigt är sektorns infrastruktur omogen 
och intäktskedjorna är fortfarande fragmenterade. RightBridge Ventures är ett compounder bolag 
som investerar i, förvärvar och utvecklar verksamheter inom esport och gaming där bolaget ser 
synergier i intäktskedjan. Bolaget bildades 2020 av investmentbolaget Abelco Investment Group 
AB (noterat på NGM Nordic SME), efter att de identifierat en god framtida potential i branschen. 
Bolaget har som ambition att både skapa ett digitalt ekosystem i den virtuella miljön, en så kallad 
metaverse, och samtidigt bygga broar mellan den digitala och den verkliga världen för varumärken, 
bolag och konsumenter. Denna ambition ska uppnås genom att bygga upp en bred och diversifierad 
portfölj av bolag i hela vertikalen inom esport och gaming, då kan RightBridge ta konsumenter och 
varumärken genom hela den digitala kundresan och behålla intäkterna inom koncernen. 

Genom att samarbeta med varandra har de bolag som RightBridge Ventures förvärvar eller invest-
erar i potential att skapa synergier inom flera områden, såsom exempelvis försäljning, media och 
teknik. RightBridge Ventures bidrar med stöd i form av bolagsstruktur och kapitaltillskott så att 
portföljbolagen ska kunna ta nästa steg i deras tillväxt- och lönsamhetsresa.

Portföljen består av totalt sju bolag inom två affärsområden, fyra inom affärsområdet Metaverse 
och tre inom Infrastructure. Metaverse utgörs av bolag som interagerar med konsumenter (espor-
torganisationer) och möjliggör interaktionen (spelturneringar, digital media och plattformar för 
innehåll distribution) samt distribution av digitala tillgångar (NFTs, produkter och tjänster, media). 
Medan affärsområdet Infrastructure består av bolag verksamma inom processer och teknologi 
(utbildning, digitalt samhällsansvar, blockchain, Virtuell verklighet (på engelska virtual reality eller 
“VR”), marknadsföring, Decentralised Finance (“DeFI”). Genom att Metaverse bolagen erhåller 
stora community med stora volymer av content, så kan samtidigt infrastrukturbolagen profitera och 
optimera kundresan och vara den digitala bryggan mellan varumärke och konsument.   
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AFFÄRSIDÉ OCH MÅLSÄTTNING 

Affärside

RightBridge Ventures vill vara förstahandsvalet för entreprenöriella bolag inom esport och gaming 
i syfte att etablera ett ekosystem inom esport, gaming och den digitala underhållnings ekonomin, 
också kallad the Attention Economy.

Målsättning

RightBridge Ventures målsättning är att vara en banbrytande aktör som vertikalt integrerar bolag 
över hela esport- och gamingsektorns värdekedja. Syftet är att etablera ett ekosystem inom sek-
torn som möjliggör lönsam tillväxt genom synergier mellan portföljbolagen avseende försäljning, 
marknadsföring, kundförvärv och teknologi. På sikt är målsättningen att Bolaget ska vara en av de 
ledande aktörerna inom metaverse och dess infrastruktur. 

Affärsmodell

RightBridge Ventures affärsmodell går ut på att bedriva en aktiv portföljförvaltning som skapar 
mervärde och höjer tillgångarnas värdering. Bolaget konsoliderar den fragmenterade marknaden 
för esport och gaming, både genom investeringar och uppköp av bolag. Konsolideringen sker 
vertikalt i syfte att identifiera synergieffekter mellan bolagen, optimera dem samt skapa ett robust 
ekosystem med flera olika intäktsströmmar. Bolagets intäkter genereras genom försäljning av port-
följbolag, vinstutdelning samt portföljmanagement fees som portföljbolagen betalar för det stöd 
och infrastruktur som RightBridge erbjuder dem.

Synergier

Synergier mellan portföljbolagen implementeras genom att addera nya kompetensområden (försäl-
jning, teknik, etc…)  samt genom att utöka kundbasen (användare, tittare och varumärken). Därtill 
adderas produkter och tjänster, försäljnings- och marknadsföringskanaler samt nya plattformar som 
bidrar till att integrera den digitala världen med den fysiska. Dessa aktiviteter främjar samarbeten 
mellan portföljbolagen, vilket syftar till att skapa värde genom att minska kostnaderna och öka 
intäkterna.

Aktiv portföljförvaltning

RightBridge Ventures optimerar portföljbolagen genom att stötta med nätverk och kompetens 
inom försäljning, finansiering, strukturaffärer, bolagsstyrning och teknologi. Genom att erbjuda det 
stödet, ökar förutsättningarna för en lönsam tillväxt i portföljbolagen. 
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Verksamhet

RightBridge Ventures verksamhet omfattar investeringar samt förvärv och förvaltning av portföl-
jbolag inom esport och gaming med en lönsam tillväxt som framtida målsättning.  
Verksamheten bedrivs genom aktiv portföljförvaltning och en utveckling av portföljbolagen.

I ett första steg identifierar RightBridge Ventures rätt objekt att investera i, eller förvärva, utifrån 
specifika kriterier. Potentiella objekt bedöms bland annat utifrån dess expertis inom sin nisch, 
räckvidd, möjligheter till kompletterande tjänster och intäktsströmmar, synergier gentemot befint-
liga portföljbolag, samt skalbarhet i verksamheten. Uppfyller objektet investerings kriterierna och 
anses värdemässigt attraktivt. Då fattar Bolaget sedan ett beslut om investering av en  
minoritetspost, en majoritetspost eller ett uppköp.

Minoritetsinvesteringar: Huvudsyftet med dessa investeringar är att förstå konsumenttrender i industrin.

Majoritetsinvesteringar: Här är syftet att föreslå och skapa synergier med andra portföljbolag samt 
ge support vid genomförandet av dessa. 

Uppköp: Dessa investeringar sker om Bolaget identifierar företag som är fundamentala för  
utvecklingen inom industrin inom områdena; försäljning, marknadsföring, media och innehåll,  
samt teknologi inom dataanalys innehållsstyrning (“content management”), innehåll distribution 
och monetarisering. 

När bolagen adderats till RightBridge Ventures portfölj bistår Bolaget med expertis och stöd inom 
bolagsstyrning, ekonomi, försäljning, företagsförvaltning, community management, customer 
acquisition och teknik. 

Verksamheten är uppdelad i två affärsområden; Metaverse och Infrastructure. Portföljbolagen 
inom de båda affärsområdena samverkar för att skapa en engagerande digital och social upplevelse 
för användarna inom metaverse. 

Viktiga investeringskriterier

Teamet Digitalisering Community Skalbarhet SynergierIntäktsströmmar
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Metaverse

Portföljbolagen inom Metaverse fokuserar på att utveckla det community som finns inom esport 
och gaming, med målet att göra den till en engagerande upplevelse. Användarna ska erbjudas att 
utforska och bidra till en spännande och engagerande digital värld, fri från skadligt beteende (på 
engelska Toxic behaviour eller Toxicity). Via esport, spel och organisationer integreras portföljbola-
gen med sina användare genom olika turneringar och till olika esports-leverantörer. 

Tjänster och upplevelser skapas genom att erbjuda digitala tillgångar (NFT, Non-Fungible Tokens) 
och digitalt innehåll (produkter/tjänster och media).  

Infrastructure

Portföljbolagen inom Infrastructure ger stöd för digitala kundupplevelser inom affärsområdet 
Metaverse. Det inkluderar teknologi och know-how till bolagen samt till de varumärken och företag 
som vill höja sitt varumärkesvärde i den digitala världen. 

RightBridge Ventures 

Metaverse

 
Varumärken

Räckvidd

Digitala tillgångar

Ingång till communities

Infrastructure

 
Marknadsföring

Innehållsproduktion

Affärsutveckling

Teknologi

RightBridge Ventures 
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Intäktsströmmarna inom esport och gaming
är fragmenterade

Konsumenters uppmärksamhet är svår att nå

Metaverse: Utveckling och distriubtion av
digitala tillgångar (NFTs, Tokens, digitalt innehåll...)

Infrastructure: Aktivera varumärken genom 
portföljbolagens räckvidd i communities

Aktiv portföljförvaltning
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genom portföljbolagens 
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Lilmix Esport AB 
www.lilmix.gg

Lilmix är en esport-organisation som grundades 2018. Lilmix består av två lag som 
tävlar i Counter Strike: Global Offensive (“CS:GO”) Lilmix och Lilmix.Para. Lilmix.Para 
är världens första CS:GO lag byggt endast med spelare med de progressiva muskels-
jukdomen Duchennes muskeldystrofi (DMD) som tävlar i Rocket League. I CS:GO har 
Lilmix varit framgångsrikt både nationellt och internationellt. År 2020 kom laget på 
första plats i den svenska Elitserien och har dessförinnan varit på både tredje- och 
fjärdeplats. Under 2022 har Lilmix vunnit svenska mästerskapet, Fragleague, samt 
topplaceringar i svenska ElitSerien.

Lilmix är ett välkänt varumärke inom esport med en trogen följarskara, framför allt 
i Norden, med över 6 500 följare av teamets officiella twitterkonto, och över 9 000 
följare i lagets egen Twitchkanal (Lilmix TV). Antalet följare i sociala medier är väx-
ande och Lilmix arbetar mycket med att förmedla sitt varumärke samt att nå ut med 
relevant innehåll för att fortsätta växa. Dessutom samarbetar Lilmix med flera svenska 
högstadieskolor och folkskolor genom att erbjuda utbildning och coaching till deras 
esport-program. Det sistnämnda är inte bara en intäktsström för Lilmix, utan även ett 
sätt att bidra till byggandet av esports-communityn. Lilmix har levererat positivt kass-
aflöde under de första 6 månaderna av 2022. RightBridge arbetar nära Lilmix gällande 
deras försäljning för att maximera deras intäktsströmmar. Samtidigt är RightBridge 
också en partner som driver kunderna  och varumärken till Lilmix´s community med 
en “Revenue share” modell där RightBridge och RightBridge helägda bolag 1337 får 
betalt när Lilmix når visa försäljningsmål. 

Team Singularity AsP 
www.teamsingularity.com

Team Singularity (”SNG”) är en internationell esport-organisation med över 20 spelare 
i 5 olika länder. SNG har utvecklat världens största akademi för esport, med över 
12 000 medlemmar som fostrar talanger och spelare globalt. SNG genomgår ett om-
fattande transformationsprojekt med syfte att anpassa sin tillväxt till bolagets intäkter 
och marknadsefterfrågan. SNGs målsättning är att vara en ledande aktör inom esport, 
som motiverar och utvecklar talanger genom sin akademi och sina elitlag inom Fort-
nite, Rocket League, APEX, Call of Duty och League of Legends. 

Under den ovan nämnda transformations projektet har organisationens intäktsström-
mar och affärsmodell setts över med fokus på att öka återkommande intäkter. Det gör 
SNG genom att erbjuda sponsorskap för varumärken samt genom att erbjuda grass-
root gamers möjligheten att tjäna pengar medan de tränar och tävlar med hjälp av 
blockchain-teknologi (Play - to - Earn; Train - to - Earn; Win - to - Earn). Under det sista 
kvartalet 2021 lanserade SNG en NFT-serie som sålde slut på mindre än 48 timmar. 
Under 2022 kommer SNG att lansera egna Utility tokens och Governance tokens i 
syfte att utvecklas till en DAO (Decentralised Autonomous Organisation) där fans kan 
vara mer aktiva i organisationens beslutsprocess, samt en nylanserad Academy plat-
form. SNG har ökat sin omsättning med ca 400% under de tre första månaderna som 
det har ingått i RightBridge Ventures ekosystem, vilket innebär att bolaget under dessa 
tre månader har omsatt lika mycket som under hela 2021, med en markant minskning 
av bolagets kostnader.

PORTFÖLJ  

METAVERSE
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eSports Pulze AB - Epulze 
www.epulze.com

Epulze (Esports Pulze AB) är ett internationellt bolag med sina rötter i Sverige och med 
kontor i Örebro och Singapore. Bolagets plattform ger esport-fans möjlighet att tävla 
om pengar och priser i några av världens största esport-titlar, som t.ex. PUBG, CS:GO, 
Dota, etc, genom turneringar, ligor och andra utmaningar. Bolagets plattform fokus-
erar på tävlingar för amatörer, men producerar även större event där professionella 
spelare deltar. Epulze grundades 2015 och har idag 37 anställda i 6 länder.

Verksamhetens intäktsströmmar kommer delvis från en snabb tillväxt av användare. 
Andra intäktsströmmar kommer från sponsrade evenemang och turneringar. Epulze 
vill skapa en digital nöjespark för både nya och befintliga användare (betalande och 
free-to-play-användare). Dessa användare aktiveras inför olika varumärkeskampanjer 
och digitala event. RBVs helägda rådgivningsbolag, 1337 esports AB (“1337”), och 
epulze har ingått i ett affärsutvecklings- och försäljningsstödskontrakt då 1337 hjälper 
epulze med försäljning och affärsutveckling.

ESPORT PTE LTD – ESPL 
www.espl.co

ESPL (ESPORT PTE LTD) etablerades december 2019 i Singapore när grundarna till 
bolaget hade identifierat att aktörerna inom esport, globalt sett, enbart fokuserade på 
de professionella spelarna. Få aktörer möjliggjorde esports-turneringar för amatörer. 
ESPL har utvecklats från att vara en gräsrotsturneringsplattform till att vara etablerad 
i 16 länder i Asien, Amerika och Europa, genom en franchising modell. Idag är bolaget 
en global distributionsplattform för digital media och digitala tillgångar, som NFTs, 
med kommersiella avtal med Warner Music Asia, Sandbox grundarna, Animoca 
Brands, och en av Asiens största casual gaming publishers och utvecklare, Icandy In-
teractive Ltd, som nyligen förvärvade Lemon Sky. ESPL fortsätter att förfina sin modell 
och arbeta med varumärken som vill delta på den nya NFT-marknaden. 

 
INFRASTRUCTURE

KnotOK AB

KnotOK är världens första Digital Social Responsibility Platform. Tack vare gaming och 
esport har digitalisering nått allmänheten i alla delar av världen, samt i alla åldrar. 
Digitaliseringen har också tagit med sig skadliga beteenden som mobbning, sexuella 
trakasserier, verbala övergrepp och kränkningar. Enligt Bryter1 har 30% av alla esport-
sutövare upplevt någon form av skadligt beteende. Detta skapar sociala klyftor och 
psykisk ohälsa.

Tills skillnad från andra initiativ, är KnotOK´s fokus att förebygga, rehabilitera och ge 
stöd till, inte bara de drabbade, men också de förövare, samt de företag och  
varumärken som agerar och driver den digitala lifestyles, oftast inom Fast Moving 
Consumer Goods- (“FMCG”) segmentet eller inom modeindustrin. Dessa företag 

1  https://blog.bryter-research.co.uk/tag/gaming/page/2
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behöver göra en resa gällande Corporate Social Responsibility i den digital världen, på 
samma sätt som de har i den fysiska världen. KnotOK har verktygen för att hjälpa dem 
och genom Bolagets ekosystem kan vi hjälpa KnotOKs kunder att möta deras konsu-
menter i en bättre digitaliserad och kontrollerad digital värld.   

KnotOK är en strategisk samarbetspartner till Non - Violence Profit Foundation2 
(“NVPF”). Inom ramen av det samarbetet3 återanvänder KnotOK NVPFs knowhow och 
erfarenheter av att ha utbildat över 15 miljoner ungdomar inom konflikthantering. 
Detta, i kombination med Bolagets insikt i esport, gör att KnotOk kan erbjuda utbi-
ldningar, teknologi, verktyg samt diskussionsforum till konsumenter via kampanjer 
finansierade av bolag och varumärken som vill skapa en positiv och ansvarsfull bild av 
sig själva i den digitala världen, precis som många har gjort i den fysiska, genom Cor-
porate Social Responsibility program. Idag är målsättningen att utveckla en fri, säker 
och inkluderande digital miljö, ett Metaverse. 

1337 Esports Corporate Advisors AB 
www.1337esport.se

1337 Esports (“1337”) etablerades av RightBridge Ventures under det tredje kvarta-
let 2021. 1337 arbetar aktivt med att skapa synergier mellan RightBridge Ventures 
portföljbolag, i syfte att accelerera deras tillväxt. Utifrån dessa erfarenheter bistår 
1337 Esports även med rådgivningstjänster åt externa bolag gällande marknadsföring, 
sponsorskap och förvaltning av esports organisationer. 1337 Esports har bland annat 
Ericsson och ledande FMCG bolag bland sina kunder. Målsättningen är att på sikt bli 
en av de ledande affärsrådgivarna gällande infrastrukturen för metaverse (teknik, me-
taeconomics och marknadsföring). 1337 tar ett stort ansvar för att portföljbolagen ska 
arbeta mot de intäktsströmmar och synergier vi ser inom branschen. Deras expertis 
har redan idag skapat flera spännande projekt och kampanjer mellan portföljbolag 
och varumärken som vill in i denna digitala miljö.

Knacks Sp Z.o.o. 
www.knacks.pro

Knacks (Knacks Sp Z.o.o.) etablerades 2018 och är en ledande marknadsförings- och 
talangmanagement byrå som samarbetar med professionella spelare, influencers och 
varumärken inom esport i cirka 16 länder. Knacks har 17 anställda som brinner för 
esport och som genom innovativa och kreativa kampanjer med t.ex. Dr Pepper4 och 
Streamers League5 har skapat en långvarig och internationell räckvidd med över 200 
000 följare på twitch6. Knacks har hjälpt flera företag och esports organisationer, t.ex. 
Izako Boars7 med att bygga deras varumärke, sponsors ekosystem och talangrekrytering. 

Knacks har genererat en lönsam tillväxt sedan starten. Bolaget skapar synergier som 
kan skynda på tillväxten i flera av Rightbridge Ventures portföljbolag samt kan bidra 
med nyckelkompetens kring arbetet att bygga upp marknadsföring och kommunika-
tion inom esport och gaming communities.

2  https://nonviolence.com/

3  https://nonviolence.com/nvpf-and-rightbridge-join-forces-on-e-sport-through-knot-ok-initiative/

4  https://tl-ph.facebook.com/KnacksPro/videos/s%C5%82ysz%C4%85c-o-projekcie-dr-pepper-polska

  -od-razu-wiedzieli%C5%9Bmy-%C5%BCe-chcemy-wsp%C3%B3%C5%82pracowa/517025443290678

5  https://twitter.com/KnacksPro/status/1511308523522691077

6  https://streamscharts.com/teams/knacks?sortBy=air_time

7  https://www.knacks.pro/talents
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Historia

RightBridge Ventures AB grundades av Abelco Investment Group i mars, 2020.

Under det första året arbetade Bolaget med att bygga upp en investeringsstrategi, för att sedan, 
under den första delen av 2021, börja exekvera denna strategi, och samtidigt förbereda Bolaget för 
en börsnotering.

RightBridge Ventures AB fortsatte under senare delen av 2021 att genomföra sin förvärvs- och 
investeringsstrategi och adderade bolag till sin portfölj. De bolag som Bolaget investerade i fick stöd 
av Bolagets rådgivningsföretag, 1337 esports AB, i att förbättra processer och rutiner. Det result-
erade exempelvis i att ett av portföljbolagen, Lilmix esports AB, ökade sina intäkter med cirka 400 
procent under de första 6 månaderna efter att arbetet med att optimera portföljbolagets  
verksamhet påbörjades. 

Rightbridge Ventures AB intensifierade även förberedelserna för en notering under 2021 genom 
att registrera sina aktier i Euroclear och utnämna Grant Thornton till revisor. Dessutom fortsatte ex-
ekveringen av investeringsstrategin vilket ledde till investeringar i Team Singularity ApS (Danmark) 
och Knacks Marketing and Talent Agency (Polen). Bolaget startade under slutet av året ett samar-
bete genom KnotOK med Non-violence Project Foundation (NVPF). Detta för att motarbeta skadligt 
beteende inom esport och gaming. 

Organisation 

I RightBridge Ventures AB, en distribuerad organisation, ingår tre anställda i moderbolaget och ca 
45 anställda bland de företag där Bolaget äger mer än 50%. Bolaget använder sig av portföljbola-
gens resurser för marknadsföring, försäljning och kommunikation.

Framtidsutsikter

Under 2022 kommer RightBridge Ventures att fortsätta fokusera på att förvärva och investera i 
portföljbolag samt att stötta portföljbolagen med ”synergipusslet” inom bland annat försäljning, 
teknik. RightBridge Ventures kommer även fortsätta att förvärva och göra investeringar i bolag som 
adderar detta “synergipussel”. Genom att arbeta nära portföljbolagen kan Bolaget både utveckla 
och integrera dem samt göra dem effektivare och öka försäljningsmöjligheter. Detta kommer skapa 
ökade förutsättningar för tekniska synergier och intäktsgenerering. 

RightBridge Venture arbetar kontinuerligt med att identifiera möjliga investeringsobjekt. I dagsläget 
har Bolaget en pipeline av potentiella investeringar som utvärderas. I bolagets nuvarande invester-
ingsstrategi finns ett förstärkt fokus mot bolag inom affärsområdet Infrastructure. Där ingår digitala 
plattformar och bolag inom esport, men även bolag inom cybersäkerhet, decentraliserad finans 
(DeFi), dataanalys, blockchain- och AI-teknologi. 

På sikt kommer RightBridge Venture ha byggt upp ett brett ekosystem inom esport och gaming som 
tar vara på den digitala världens utveckling. 

Marknadsöversikt 

RightBridge Venture marknad är den globala esport- och gaming-marknaden, och dess utveckling 
till en globalt digital distributions-, finansi- och marknadsföringsplattform som bidrar till en trygg, 
inkluderande och underhållande metaverse. I Bolagets marknad ingår även konsumenter som 
spelar spel eller konsumerar innehåll, produkter eller tjänster som distribueras och marknadsförs 
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till dem digitalt, samt bolag som vänder sig till detta kundsegment och vill fånga deras  
uppmärksamhet.

Marknaden för esport och gaming är en stor och mångfacetterad industri under stark tillväxt.  
Esport och gaming driver utvecklingen av den digitala verkligheten som idag kallas för metaverse, 
den teknologiplattform som lockar gamers, sociala nätverk och teknikföretag. Det är här som 
verkligheten kopplas samman med den digitala världen. Som gaming driver på utvecklingen av IT 
hårdvara, är esport en av de drivande faktorerna av metaverse utvecklingen.

Videospelsmarknaden värderades till 198,40 miljarder USD 2021, och den förväntas nå ett värde 
av 339,95 miljarder USD 2027, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 8,94 % under 
2022-2027.8

Kontinuerliga tekniska framsteg inom spelindustrin driver påtagligt fram branschens tillväxt. De 
förbättrar hur spel skapas och förbättrar användarens övergripande spelupplevelse.

Den ökande internetanslutningen, ökande användning av smartphones och tillkomsten av nätverk-
sanslutningar med hög bandbredd, såsom 5G, har ytterligare ökat efterfrågan på spelmarknaden 
över hela världen.

Esport och gaming - Metaverse catalyst

Så som videospel drev datorernas hårdvaruutveckling framåt, driver idag esport och gaming ut-
vecklingen och digitaliseringen av metaverse framåt.

Esport och gaming är bland världens största underhållningsplattformar. 79 % av världens online 
befolkning ägnar sig nu åt spel på något sätt eller i någon form.9 Antalet spelare (“gamers”) uppgick 
globalt till cirka 3 miljarder under 2021, det vill säga nästan hälften av jordens befolkning.10

Esport och gaming utgör en global marknad bestående av ett ekosystem av olika aktörer. Inom 
detta ekosystem återfinns gamingpublicister, streamingplattformar, sponsorer och marknadsförare, 
organisatörer, teknikbolag, tävlande lag och influencers. En fragmenterad marknad, med växande 
konkurrens om gamers uppmärksamhet, engagemang och resurser, innebär det både möjligheter 
och utmaningar. Globala esports intäkter växte till 1 084 miljoner USD under 2021, en tillväxt på 
+14,5 % från år till år, upp från 947,1 miljoner USD 2020. År 2021 833,6 miljoner dollar i intäkter 
– över 75 % av den totala marknaden – kommer från mediarättigheter och sponsring. Den globa-
la publiken för livestreaming av spel nådde 728,8 miljoner år 2021, en ökning med +10,0 % från 
2020.11

Denna tillväxt är en av grunderna till utvecklingen av metaverse och dess infrastruktur, då esport 
och gaming utvecklas till en simulations plattform, som t.ex. Fortnite eller Roblox. Dessa plattfor-
mar är inte längre bara spelplattformar, utan distributionsplattformar inom digitala produkter 
(NFTs, mjukvara, skinns, avatars, etc.). JP Morgan “Opportunities in the Metaverse” anger att varje 
år spenderas 54 miljarder dollar på digitala varor, dubbelt så mycket som spenderas på att köpa musik.12

Källa: Newzoo 2021 

8  https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-gaming-market

9  https://newzoo.com/insights/trend-reports/how-consumers-are-engaging-with-games-in-2022

10  https://newzoo.com/insights/articles/the-games-markets-bright-future-player-numbers-will-soar-past-3-billion-to  

  wards-2024-as-yearly-revenues-exceed-200-billion

11  https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoos-global-esports-live-streaming-market-report-2021-free-version/

12  https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/treasury-services/documents/opportunities-in-the-metaverse.pdf
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Förutom att marknaden för esport och gaming växer exponentiellt med en årlig tvåsiffrig tillväxt-
takt 13, har den dessutom en förmåga att påverka andra branscher. Gemenskapen som finns mellan 
spelare har också influerat hur de uppfattar och interagerar med omvärlden. Det tar sig uttryck i 
både hur de tävlar, konsumerar underhållning och interagerar med varandra. 

   Gaming-communityn har omdefinierat hur man tävlar:  
  De typiska hindren för att tävla har ändrats av gaming-communityn. Idrottens tekniska  
  framsteg innebär inte alltid hårdare konkurrens, utan snarare en smartare konkurrens.

   Gaming-communityn har förändrat hur man konsumerar underhållning:  
  Kravet på professionella kameror och annan utrustning för TV-sändningar är förgånget. Vi har  
  gått från radio till tv och datorer och idag är det streaming som gäller inom segmentet.

   Gaming-communityn har förändrat hur man interagerar:  
  Tack vare spelvärlden har plattformar som exempelvis Discord och Twitch fått ett stort  

Revenue share3

Content

Media Rights Fee

S
p

o
n

so
rsh

ip
 Fe

e

B
ra

n
d

 Ex
p

o
su

re

B
ra

n
d

 Ex
p

o
su

re

Fe
e

G
a

m
e

 Ex
p

o
su

re

S
p

o
n

so
rsh

ip
 Fe

e

D
riv

e
T

ra
ffic

R
e

v
e

n
u

e
S

h
a

re
4

&
 P

rize
M

o
n

e
y

R
e

v
e

n
u

e
 S

h
a

re
5

B
ra

n
d

 Lic
e

n
se

P
u

b
lish

e
r Fe

e
s

G
a

m
e

 Ex
p

o
su

re

S
p

o
n

so
rsh

ip
 Fe

e

B
ra

n
d

 Ex
p

o
su

re

R
e

c
e

iv
e

s R
e

v
e

n
u

e
s

P
ro

v
id

e
s S

tre
a

m
e

rs

C
o

n
te

n
t

D
o

n
a

tio
n

s &
 S

u
b

sc
rip

tio
n

s

Merchandise & Tickets

Merchandise

Money

Value

Donations & Subscriptions

Drive Fandom
Salary & Prize Money

Content

Brand Exposure
Advertising FeeBROADCASTING

PLATFORMS
SPONSORS/

ADVERTISERS

PRO-PLAYERS/
INFLUENCERS2

ORGANIZERS

CONSUMERS

TEAMS

GAME
PUBLISHERS1

13  https://newzoo.com/insights/articles/the-games-markets-bright-future-player-numbers-will-soar-past-3-billion-to  

  wards-2024-as-yearly-revenues-exceed-200-billion
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  genomslag. Den yngre generationens önskan om community resulterar i skapandet av nya   
  plattformar. Samtidigt gör produkterna på plattformarna det möjligt för användare att  
  interagera med varandra i den digitala världen, till skillnad från traditionella sociala nätverk.   
  Användare flyr alltså från den vanliga världen för att istället interagera med vänner genom   
  en mängd digitala esport- och gamingtjänster som t.ex. discord, twitch eller decentralised   
  finance (“DeFi”).

Metaverse  

Metaverse är en användarvänlig och friktionsfri konvergens av våra fysiska och digitala liv, den 
skapar en enhetlig och virtuell gemenskap där vi kan arbeta, leka, koppla av, handla och umgås.14

Metaverse anses vara nästa stora teknologiplattform, och spås växa till en marknad värd nästan 
800 miljarder dollar 202415. Metaverse utgör den del där den fysiska och digitala världen möts, och 
är en utveckling av internet och sociala nätverk i realtid. Det är aktörer inom esport och gaming 
som är drivande i denna utveckling. Med rätt teknik, infrastruktur och innehåll som möjliggör 
spännande digitala interaktioner är möjligheten för företag inom underhållning och sociala medier 
stora om resurserna används rätt. Utvecklingen av metaverse lockar speltillverkare, sociala nätverk, 
spelare och en mängd andra teknikföretag.

Transformationen som esport- och gaming industrin driver avseende media och innehåll ger en 
uppfattning om vad metaverse är. Det är en upplevelse, en community och ett nätverk som speglar 
verkligheten och som bygger på avancerad teknik. I metaverse synkroniseras exempelvis både 
3D-teknik, VR- och AR-teknik, animation, blockchain-teknik, NFT och maskininlärning. På så vis 
byggs det upp virtuella rum i metaverse där digitala varor kan köpas och säljas. Även upplevelser, 
till exempel konserter, modevisningar och andra event som sker digitalt är en del av detta. 

I metaverse är varumärken och NFT:er viktiga komponenter. Ett företag kan få stor spridning och 
uppmärksamhet för sitt varumärke i metaverse då de ofta når avgränsningar i kapaciteten att nå ut 
till en stor grupp människor som finns i verkligheten, detta saknas i metaverse. Det är också anled-
ningen till att många välkända varumärken betalar stora summor för att synas i metaverse. 

NFT, känd som icke-fungibla tokens (NFT), är kryptografiska tillgångar baserade på blockchain-te-
knologi och har unika identifieringskoder och metadata som skiljer dem från varandra. Sådana 
tokens kan användas som platshållare för verkliga tillgångar som konstverk och fastigheter. Det är 
en teknik i en blockkedja som kan användas vid köp och sälj av digitala produkter. En NFT är inte ut-
bytbar, vilket innebär att den utgör en form av bevis för ett ägande av en digital vara eller produkt. 
Välkända varumärkesföretag både säljer och ger bort produkter till spelare inom metaverse.

14  https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/treasury-services/documents/opportunities-in-the-metaverse.pdf

15  https://www.bloomberg.com/professional/blog/metaverse-may-be-800-billion-market-next-tech-platform/
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THE SEVEN LAYERS OF THE METAVERSE

Games, Social, Esports, Theater, 
Shopping

Ad Networks, Social, Curation, Ratings, 
Stores, Agents

Design Tools, Asset Markets, Workflow, 
Commerce

3D Engines, VR/AR/XR, Multitasking UI, 
Geospatial Mapping

Edge Computing, AI Agents, 
Microservices, Blockchain

Mobile, Smartglasses, Wearables, 
Haptic, Gestures, Voice, Neutral

5G, WiFi 6, 6G, Cloud, 7nm to 1.4nm, 
MEMS, GPUs, Materials 

EXPERIENCE

DISCOVERY

CREATOR ECONOMY

SPATIAL
COMPUTING

DECENTRALIZATION

HUMAN
INTERFACE

INFRASTRUCTURE

Building the Metaverse
Jon Radoff

Decentralised finance (“DeFi”) - Spel som en förstagångs 
exponering för finansiella produkter

Decentraliserad finans, vanligen kallad DeFi, är ett framväxande finansiellt system baserat på den 
distribuerade, oföränderliga blockkedjan.

DeFi, tillsammans med den ökande användningen av kryptovalutor och NFT (icke-fungibla tokens) 
i spelområdet, för med sig en ny våg av människor som anammar blockchain-teknik. På grund av 
detta är mobila eSports-spel redo att vara den perfekta katalysatorn för att driva ännu mer tillväxt 
som alternativ till traditionell finansiering. Genom populariteten för konkurrenskraftiga mobilspel 
är många människors första introduktion till kryptovalutor och NFT:er via play-to-earn-spel (P2E).

P2E undergräver snabbt den äldre pay-to-play-modellen av en enkel anledning: den kombinerar 
engagerande spel med förmågan att tjäna pengar och priser som har ett verkligt värde. Ett perfekt 
exempel på ett spelföretag som drar nytta av denna framväxande trend är MegaFans, vars mobila 
eSports-plattform är den första i sitt slag att distribuera NFT:er som priser till spelare.
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Konkurrens

RightBridge Ventures marknad är den globala esport- och gaming marknaden, och dess utveckling 
till en global digital distributions-, finans- och marknadsföringsplattform som bidrar till en trygg, 
inkluderande och underhållande metaverse.

Denna marknad är bred och fragmenterad. Detta innebär att konkurrenssituationen är fragment-
erad och volatil. Den som idag är din partner kan imorgon vara din konkurrent, och många söker 
tillfälliga partnerskap med målsättning att utveckla marknaden i sin helhet.

Esport

RightBridge Ventures är majoritetsägare av en av världens största akademi plattformar, Team 
Singularity path - to - pro, med över 10 000 registrerade användare i Europa, Asien och Amerika. 
Bolagets konsoliderade sociala mediaengagemang bland de olika portföljbolagen är över 12 000 
000 impressions16 i månaden, framför allt i twitter och twitch, och i växande i TikTok, med över 5 
000 000 följare17.

Inom esport möter Bolaget konkurrens på två områden. Dels vad gäller att attrahera målgruppen 
gamers och åskådare av esport till Bolagets community, dels i samband med försäljning av reklam 
och sponsoravtal. Exempel på konkurrerande communities är Fazer Club, Astralis, Fragbite, Lem-
ondogs, Dust2.dk, Gamereactor. Konkurrensen inom reklam och sponsoravtal för esport inkluderar 
såväl ovan nämnda communities som andra företag som Black Molly Entertainment/FRAME, Kairos 
Media, Project - n eller Akuatik Studios.

Digitala tillgångar, distribution/marknadsföring/decentralised 
finance

Olika RightBridge Ventures portföljbolag distribuerar och marknadsför digitala tillgångar som spel, 
NFTs, digitala media och innehåll, skinns och tokens inom gaming och esport, t.ex. Play-to-Earn, 
Train-to-Earn. Inom det området samarbetar RightBridge Ventures portföljbolag med flera av 
världens främsta aktörer, t.ex. Froyo Games, iCandy Interactive eller Lemon Sky. Konkurrenter inom 
området är också de som har byggt delvis RightBridge Ventures portföljbolags överlappande lösnin-
gar och strategier som t.ex. Challengermode, eSportal, Ignite eller Arenum.

16  HootSuite, Bolagets analys

17  HootSuite, Bolagets analys
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UTVALD FINANSIELL INFORMATION FÖR AGILIT 

I detta avsnitt presenteras utvald finansiell information 
i sammandrag för Agilit avseende räkenskapsåret 2021 
samt för perioderna 1 januari – 30 juni 2022 och 1 janu-
ari – 30 juni 2021.

Den utvalda finansiella informationen avseende räken-
skapsåren 2020 och 2021 är hämtade från Agilits årsre-
dovisning 2021, vilken har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3) samt har reviderats av 
Agilits revisor. Den finansiella informationen avseende 
perioderna 1 januari – 30 juni 2021 och 1 januari – 30 
juni 2022 är hämtade från Agilits delårsrapport för 1 
januari – 3o juni 2022, vilken har upprättats enligt sam-
ma redovisningsprinciper som Agilits årsredovisningar. 
Delårsrapporten har inte granskats eller reviderats av 
Agilits revisor.

Agilit ingick den 22 juni 2022 avtal med aktieägarna 
i RightBridge Ventures AB avseende förvärv av samt-
liga aktier i RightBridge Ventures AB. Den planerade 
Transaktionen utgör ett så kallat omvänt förvärv, där 
Agilit förvärvar RBVs verksamhet men RBVs aktieägare 
blir majoritetsägare i den nya koncernen. Innan Transak-
tionen genomförs kommer Agilits samtliga tillgångar och 

skulder överlåtas till ett helägt dotterbolag som därefter 
kommer att delas ut till befintliga aktieägare i Agilit. 
Då detta innebär att Agilits tidigare verksamhet inte 
kommer att finnas kvar har detta exkluderats i profor-
maredovisningen som därför bara omfattar RighBridge 
Ventures-koncernen.

Under 2021 beslutade extra bolagsstämma i Curando 
Nordic AB (”Curando”) att förvärva samtliga aktier i Vo2 
Cap AB (Vo2 Cap). Transaktionen var ett så kallat om-
vänt förvärv. Efter Transaktionen ägde säljarna av Vo2 
Cap gemensamt cirka 95,3 procent av det totala antalet 
aktier och röster i Curando. Curando bytte därefter 
namn till Vo2 Cap Holding AB. Den 15 juli 2021 överlät 
Curando Nordic AB (”Curando”), till följd av det plan-
erade omvända förvärvet av samtliga aktier i Vo2 Cap, 
den befintliga rörelsen i sin helhet till Agilit Holding AB 
(”Agilit”) som vid denna tidpunkt var ett helägt dotter-
bolag till Curando Nordic. Agilit har därefter drivit den 
förvärvade verksamheten vidare i oförändrad omfattning. 

I rörelseöverlåtelsen överläts, förutom avtal med Nas-
daq om börsplats samt avtal om likviditetsgaranti, samt-
liga tillgångar och skulder, inklusive personal och avtal 
med leverantörer och andra, från Curando till Agilit. 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

TKR April - juni  
2022

april - juni  
2021*

jan - juni 
2022

jan - juni
2021*

jan - dec 
2021

Agilit Holding AB är moderbolag i en koncern som omfattar Agilit Svenska AB, FHVCare i Sverige AB 
samt Carefindy AB. Samtliga koncernbolag ägs till 100%.

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 307 207 585 344 710

Aktiverat arbete för egen räkning 106 846 677 1 448 2 442

Övriga rörelseintäkter - -3 - -2 432

Summa rörelseintäkter 413 1 050 1 262 1 790 3 584

Rörelsens kostnader     

Konstader för notering - - -947 - -

Övriga externa kostnader -1 036 -1 596 -2 261 -2 566 -4 084

Personalkostnader -331 -1 029 -686 -2 100 -3 046 

 

Avskrivningar och nedskrivningar  -379 -299 -770 -421 -1 031 

av immateriella och materiella 

anläggningstillgångar 

 

Summa rörelsekostnader -1 746 -2 924 -4 664 -5 097 -8 161

Rörelseresultat -1 333 -1 874 -3 402 -3 307 -4 577

Resultat från finansiella poster 

 
Resultat från övriga värdepapper  1 010 - 1 010 - -

C-aktie) 
 

Ränteintäkter och liknande  - - - - - 

resultatposter  

 

Ränteintäkter och liknande -26 -13 -37 -40 -35 

resultatposter     

Resultat efter finansiella poster -349 -1 887 -2 429 -3 347 -4 612

Resultat före skatt -349 -1 887 -2 429 -3 347 -4 612

Skatt 29 - 57 28 57

Periodens resultat -320 -1 887 -2 372 -3 319 -4 555 

   

*Utfall Curando Nordic AB
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 

TKR 30 juni 
2022

30 juni 
2021*

31 december 
2021

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten  5 855 5 445 5 944

Patent    42 

Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier, verktyg & installationer   11 18 14

Summa anläggningstillgångar   5 866 5 505 5 958

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar   113 133 94

Aktuella skattefordringar   140 - 73

Övriga fordringar   803 449 858

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   190 236 466

   1 246 818 1 491

Kassa och bank

Kassa och bank   3 380 6 967 1 287

   3 380 6 967 1 287

Summa omsättningstillgångar   4 626 7 785 2 778

Summa tillgångar   10 492 13 290 8 736

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital   1 000 1 042 500

Fria reserver   9 575 12 267 8 934

Periodens resultat   - 2 372 -3 319 -4 555

Summa eget kapital   8 203 9 990 4 879

Avsättningar för uppskjuten skatt   453 523 510

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut   384 561 440

Summa långfristiga skulder   384 561 440
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TKR

*Utfall Curando Nordic AB

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut   262 257 261

Leverantörsskulder   210 285 450

Aktuella skatteskulder

Övriga skulder   41 630 1 299

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   939 1 043 897

Summa kortfristiga skulder   1 452 2 216 2 907

Summa eget kapital och skulder   10 492 13 290 8 736

30 juni 
2022

30 juni 
2021*

31 december 
2021
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

Löpande verksamhet

Rörelseresultat -1 333 -1 874 -3 402 -3 307 -4 577

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet 379 299 770 421 1 032

Betald skatt  -  - -102

Erlagd / erhållen ränta -26 -13 -37 -39 -35 
 
Kassaflöde från löpande verksamhet före  -980 -1 588 -2 669 -2 925 -3 682 
förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Förändringar kundfordringar -3 -15 -19 -69 -32

Förändring av kortfristiga fordringar 232 -194 263 -301 -1 259

Förändring av leverantörsskulder -723 -106 -240 -244 446

Förändring av kortfristiga skulder -211 -317 -205 -457 953

Kassaflöde från löpande verksamhet -1 685 -2 220 -2 870 -3 996 -3 574

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella tillgångar -106 -846 -677 -1 448 -2 859

Investering i materiella tillgångar - -18 - -18 -

Investering i dotterföretag - -200 - -200 -2 336

Kassaflöde från investeringsverksamheten -106 -1 064 -677 -1 666 -5 195

Finansieringserksamheten

Erhållna aktieägartillskott - - - - 9 060

Upptagna lån - - - - 702

Amortering av lån -56 -41 -56 -101 -99

Nyemission - - 5 696 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -56 -41 5 640 -101 9 663

Periodens kassaflöde -1 847 -3 325 2 093 -5 763 894

Likvida medel vid periodens början 5 227 10 292 1 287 12 730 393

Likvida medel vid periodens slut 3 380 6 967 3 380 2 563 1 287

TKR April - juni  
2022

april - juni 
2021* 

jan - juni 
2022

jan - juni 
2021*

jan - dec 
2021

*Utfall Curando Nordic AB
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA 
UTVECKLINGEN FÖR AGILIT HOLDING AB 

Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen för AGILIT 

Informationen nedan ska läsas tillsammans med 
avsnittet ”Utvald finansiell information för Agilit” och 
den reviderade årsredovisningen för räkenskapsåret 
2021 samt den oreviderade delårsrapporten för peri-
oden 1 januari – 30 juni 2022 med jämförelsesiffror för 
perioden 1 januari – 30 juni 2021.

Information angående jämförelser motsvarande 
period föregående år (delårsrapport januari – juni 
2021)

Den 14 juli 2021 ingick Agilit ett rörelseöverlåtelseavtal 
med Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) enligt vilket 
Agilit förvärvade hela Curando Nordics rörelse inklusive 
dotterbolag, samtliga tillgångar och skulder, anställda 
och avtal, med undantag för avtal som var direkt kop-
plade till Curando Nordics notering. Vid tidpunkten för 
rörelseöverlåtelsen var Agilit ett helägt dotterbolag till 
Curando Nordic och rörelseöverlåtelsen genomfördes 
som ett led i omstruktureringen i samband med Curan-
do Nordics omvända förvärv av Vo2 Cap. Samtliga aktier 
i Agilit delades därefter ut till existerande aktieägare i 
Curando Nordic i en lex ASEA utdelning. 

Agilit har därefter drivit den förvärvade verksamheten 
vidare i oförändrad omfattning.

Det ovan nämnda innebär att dom jämförelsetal som 
redovisas för perioden föregående år är dom tal som 
redovisades i delårsrapporten 1 januari – 30 juni 2021 
för Curando Nordic AB. Detta för att få en så rättvisande 
jämförelse som möjligt perioderna emellan.

Intäkter och resultat

Räkenskapsåret 2021 jämfört med 2020 

Nettoomsättning för koncernen för helåret 2021 up-
pgick till 710 (631) /631/ TKR. För helåret 2021 uppgick 
kostnaderna till 8 161 (3 289) /6 453/ TKR. Rörelsekost-
naderna är främst hänförliga till personalkostnader, ut-
vecklings- och IT kostnader samt förvaltningskostnader. 
Dessutom ingår avskrivningar på immateriella tillgångar 
uppgående till 1 031 (284) /301/ TKR samt kostnader för 
förberedelse för åternotering av Agilit uppgående  
till cirka 600 TKR. Resultatet efter skatt för helåret 2021 
uppgick till -4 555 (-886) /-4 345/ TKR.  

 
Jämförelsetal föregående år om inte rörelseöverlåtelse 
och omvänt förvärv skett visas ovan kursivt. 

1 januari – 30 juni 2022 jämfört med 1 januari – 30 juni 
2021

Nettoomsättningen för första halvåret 2022 uppgick till 
585 (344). Omsättningsökningen beror till största delen 
på förvärvet av FHVCare i Sverige AB som förvärvades 
under våren 2021.

Rörelseresultatet uppgick till -3 402 (-3 307) TKR. Resul-
tatet ligger i linje med Agilis förväntningar för halvåret.

Resultatet efter skatt uppgick till -2 372 (-3 319) TKR. 
Resultatförbättringen utgörs av en finansiell intäkt 
uppgående till 1 010 TKR för inlösen av C-aktien som 
ställdes ut av Vo2Cap i samband med det omvända 
förvärvet sommaren 2021.

Tillgångar

Räkenskapsåret 2021 jämfört med 2020 

Under 2021 investerade koncernen 2 442 (1 599) TKR 
i egenutveckling av den tekniska plattformen Curando 
2.0. Under april 2021 införlivades en beställnings-och 
kommunikationsportal i Curando 2.0 genom förvärv av 
mjukvarubolaget FHVCare i Sverige AB för 2 374 TKR.

1 januari – 30 juni 2022 jämfört med 1 januari – 30 juni 
2021

Koncernen har under första halvåret 2022 aktiverat ko-
stnader för egen utveckling uppgående till 677 (1 448) 
TKR. Beloppet avser i sin helhet arbete med de tekniska 
plattformarna Curando 2.0 och FHVCare. Kostnaderna 
för egen utveckling har minskat jämfört med föregående 
år huvudsakligen beroende på att de grundläggande 
funktionerna i dom tekniska plattformarna Curando 2.0 
och FHVCare nu är färdiga och att arbetet med tilläggs-
funktioner mot bl.a. äldrevården påbörjas först efter att 
det omvända förvärvet av Rightbridge och rörelseöver-
låtelsen av befintlig verksamhet i Agilit Holding till det 
helägda dotterbolaget Agilit Svenska AB har genomförts.
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Eget Kapital och skulder

Räkenskapsåret 2021 jämfört med 2020 

Det egna kapitalet per 31/12 2021 uppgick till 4 
879 (373) TKR.  Avsättningar och skulder uppgick till 
3 857 (1 785). Förändringarna mellan åren beror på 
rörelseöverlåtelsen och omstruktureringen i samband 
med det omvända förvärvet av Vo2 Cap. 

1 januari – 30 juni 2022 jämfört med 1 januari – 30 juni 
2021

Det egna kapitalet per 30/6 2022 uppgick till 8 203 (9 
990) TKR. 

Avsättningar och skulder uppgick till 2 289 (3 300). 
Utvecklingen av eget kapital, avsättningar och skulder 
ligger i linje med ledningens förväntningar.

Kassaflöde

Räkenskapsåret 2021 jämfört med 2020 

Agilits likvida medel uppgick per den 31 december 
2021 till 1 287 (393) TKR, medan kassaflödet från den 
löpande verksamheten uppgick för helåret 2021 till 
894 (352) TKR. Förändringarna mellan åren beror på 
rörelseöverlåtelsen och omstruktureringen i samband 
med det omvända förvärvet av Vo2 Cap.

1 januari – 30 juni 2022 jämfört med 1 januari – 30 juni 
2021

Agilits likvida medel uppgick per den 30 juni 2022 till 3 
380 (2 563) TKR, medan kassaflödet från den löpande 
verksamheten under första halvåret 2022 uppgick till 2 
093 (-5 763) TKR. Agilit genomförde under januari 2022 
en fulltecknad företrädesemission och tillfördes cirka 
6 251 TKR innan emissionskostnader.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under peri-
oden ligger i linje med ledningens förväntningar.

Utvald historisk finansiell 
information för RightBridge 
Ventures AB

Följande tabeller visar utvald finansiell information om 
RightBridge Ventures AB för räkenskapsåret 2020 och 
2021. Sammanfattningen nedan baseras på de revid-
erade finansiella siffrorna för räkenskapsåret 2020 och 
2021.

RightBridge Ventures ABs finansiella rapporter för 2021 
och 2020 har upprättats i enlighet med Årsredovisning-
slagen och BFNAR 2012:1 (K3). Revisionsberättelser 
finns intagna i respektive årsredovisning. Årsredovisnin-
garna och delårsrapporterna finns tillgå på Bolagets 
hemsida www.rightbridgeventures.se



2022 Sida 36

TKR 2021 2020
(11 mån)

Resultatsräkning   Reviderat  Reviderat

Nettomsättning   -  -

Resultat efter finansiella poster   -3 043  -1 151

Soliditet   97  neg.

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader   -1 311  -154

Personalkostnader   -1 731  -996

   -3 042  -1 151

Rörelseresultat   

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande   -  -

Resultat efter finansiella poster   -3 042  -1 151

Resultat före skatt   - 3 042  -1 151

Årets resultat   -3 042  -1 151

                                                                       TKR   2021  2020 (11 mån)

Balansräkning   Reviderat  Reviderat

Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar   25  -

Andelar i intresseföretag och gemensant styrda företag  725  -

Andra långfristiga värdepapersinnehav   51 316  -

Summa anläggningstillgångar   52 066  -

Kortfristiga fördringar   

Övriga fordringar   4  2

Kassa och bank   1 038  59

Summa omsättningstillgångar   1 042  61

Summa tillgångar   53 108  61  

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital   804  500

Uppskrivningsfond   176  -

   980  500
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TKR 2021 2020
(11 mån)

Fritt eget kapital

Fri överkursfond   54 445  -

Balanserad vinst eller förslust   -1 151  -

Årets reultat   -3 043  -1 151

   50 251  -1 151

Summa eget kapital   51 231  -651

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld   45  -

Summa avsättningar   45  -

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder   3  1

Skulder till koncernföretag   1 204  504

Övriga skulder   63  42

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   562  165

Summa kortfristiga skulder   1 832  712

Summa eget kapital och skulder   53 108  61
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 
FÖR RIGHTBRIDGE VENTURES AB 

Nedanstående kommentarer till Bolagets finansiella utveckling baseras på räkenskapsåret 2020 och 
2021. Informationen bör läsas tillsammans med Bolagets utvalda finansiella information för räken-
skapsåren 2020, 2021 samt proforma 2021. Siffror inom parentes anger uppgifter för perioden 
februari till december 2020.

Februari - december 2020 jämfört med 2021

Intäkter

Bolagets verksamhet genererar intäkter genom (1) portföljförvaltning avgifter som portföljbolagen 
betalar i relation till deras kassaflöde och vinst, samt (2) genom försäljning, av andelar i portföl-
jbolagen. Bolagets startades i februari 2020. Det året var fokus på att utveckla Bolagets strategi och 
bygga strukturkapital. Då inga transaktioner genomfördes under 2020, inga intäkter eller omsät-
tning genererades under 2020. Under 2021 har Bolaget fokuserat på att bygga investeringsportfölj 
enligt den uttalade strategin, då flertalet av förvärven tillkommit efter periodens slut har varken 
portföljförvaltnings avgifter eller intäkter genererade till följd av avyttring av portföljandelar varit 
aktuella under perioden. 

Nettoomsättning uppgick till 0 TKR (0 TKR).

Rörelseresultat

2020 rörelseresultat speglar den interna arbete av att bygga strukturkapital i och runt Bolaget.  Ex-
empel av detta var starten av samarbetet med Ericsson ONE som, sedan ledde till konsultuppdrag 
till 1337 esports.

Under 2021 rörelseresultat har påverkats av engångskostnader relaterade till förberedelser inför 
börsnotering samt förvärvskostnader (ca 110 TKR) t.ex. LEI och EUROCLEAR anmälan och uppbygg-
nad av investeringsportfölj (ca 953 TKR), samt juridisk rådgivning inför investering och förvärv.

Periodens resultat uppgick till - 3 043 TKR (- 1 151 TKR)

Eget kapital

2020 startade bolaget som ett publikt bolag med ett aktiekapital på 500 TKR och 50 000 aktier som 
100% ägda ABELCO bolag.

Under 2021 har Bolagets egna kapital har påverkats av den nyemission som Bolagets genomförde 
i april. Nyemissionen uppgick till 54,4 Mkr. Av dessa ca 5 500 tkr i kontanta medel och resterande i 
aktier i ePulze och Icandy Digital Ltd.

Bolagets egna kapital uppgick till 51 231 TKR den 2021-12-31 (-651 TKR). Aktiekapitalet var 804 TKR 
(500 TKR), fördelat på 80 415 884 (50 00 000) aktier.



2022 Sida 39

Kassaflöde & investeringar

Bolagets har inte genererat kassa under perioden februari till december 2020 eller perioden januari 
till december 2021. Detta på grund av att under perioden var Bolaget under etablering och strate-
gin var inriktad och fokuserad på investeringar under dessar perioder.

Bolagets likvida medel uppgick till 1 038 TKR (59 TKR) per 2021-12-301, Då Bolaget under 2020 och 
2021 inte hade räntebärande skulder utgick nettoskuldsättning till -59 TKR respektive - 1 038 TKR

Net Asset Value (NAV) 

Bolaget värderar sina tillgångar i portföljbolagen utifrån tre värderingsmetoder; Kostnadsbaserad 
modell, senaste transaktionen, Intäktsbaserad modell (Intäktsmultipel eller DCF). Bolaget genomför 
löpande en bedömning av vilken värderingsmetod som är mest tillämpad för varje enskilt portföl-
jbolag, med utgångspunkten att konsekvent förhålla sig över tid till samma värderingsmetod i varje 
enskilt portföljbolag. Om Bolaget är börsnoterat så tas börsvärdet upp i Net Assets Value och har 
det genomfört en transaktion i rimlig närtid i ett portföljbolag är förhållningen att använda värder-
ingsmetoden “Senaste Transaktionen”.

Bolagets ingående NAV 2021-01-01 uppgick till -651 tkr och har under perioden haft en total ökad 
värdeförändring om 52 058 tkr under perioden vilket innebär en utgående NAV per 2021-12-31 
som uppgår till 51 407 tkr. Värdeförändringen för perioden 2021 motsvarar ca 8 000% procent, som 
kan härledas till RBVs investeringar i portföljen.
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KAPITALSTRUKTUR, SKULDSÄTTNING 
OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION 
RIGHTBRIDGE VENTURES AB 

Tabellerna nedan presenterar Bolagets eget kapital, räntebärande skulder och nettoskuldsättning 
per den 13.06.2022

Eget kapital och skulder (TSEK) TKR (Oreviderat)

Kortfristiga rätebärande skulder

Mot borgen     -

Mot säkerhet -

Blancokrediter -

Summa kortfristiga räntenbärande -

Långfristiga rätebärande skulder

Mot borgen -

Mot säkerhet -

Blancokrediter -

Summa långfristiga räntenbärande skulder -

Eget kapital

Aktiekapital 804

Ej regisgrerad aktiekapital -

Övrigt tillskjutet kapital 54 444

Reserver

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat - 1 151

Minoritetsintresse

Summa eget kapital 54 097

Nettoskuldsättning

A) Kassa 9 411

B) Likvidamedel -

C) Lätt realiserbara värdepapper -

D) Summa likviditet (A + B + C) 9 411

E) Kortfristiga fordringar 1 200

F) Kortfristiga skulder till kreditinstituter -

G) Kortfristiga del av långfristiga skulder -

H) Kortfristiga skulder till ABELCO investment group 2 500

I) Summa kortfristiga räntebärande skulder (F + G + H) 2 500
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Eget kapital och skulder (TSEK) TKR (Oreviderat)

J) Kortfristig nettoskuldsättning (I - E - D) - 8 111

K) Långfristiga skulder till kreditinstituter -

L) Långfristiga del av långfristiga skulder -

M) Långfristiga kortfristiga skulder -

N) Summa långfristiga räntebärande skulder (K + L + M) -

0) Nettoskuldsättning (J+N) -8 111

Rörelsekapitalförklaring

Det är Bolagets bedömning att det nuvarande rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillgodose      
RightBridge Ventures behov för den kommande tolvmånadersperioden. Rörelsekapital avser 
Bolagets tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfall-
er till betalning. Ingen hänsyn är i denna bedömning tagen till eventuella förvärv då dessa avses 
finansieras genom aktier, kontanter, lån eller genom en kombination av dessa. Per den 13.06. 2022 
uppgick Bolagets likvida medel till ca 9 411 TSEK. Under 2022 räkenskapsårets sex första månader 
uppgick periodens resultat till ca -1 900 TSEK.

Pågående investeringar och åtaganden om framtida 
investeringar

Bolaget har inte ingått i några fasta åtaganden om betydande framtida investeringar.

Tendenser och framtidsutsikter

Utöver de tendenser och trender som anges i avsnittet ”Marknadsöversikt” samt vad som anges i 
avsnittet ”Riskfaktorer” känner RightBridge Ventures inte till några osäkerhetsfaktorer, potentiella 
fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som skulle kunna ha en väsentlig inverkan på 
Bolagets affärsutsikter. RightBridge Ventures känner i dagsläget inte till några uppgifter om offen-
tliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som direkt eller 
indirekt, väsentligt kan påverka Bolagets verksamhet eller affärsutsikter under det innevarande 
räkenskapsåret. Det finns såvitt styrelsen känner till, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, po-
tentiella materiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser, utöver vad som framgår 
av denna Bolagsbeskrivning, som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter.
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PROFORMAREDOVISNING 

Den finansiella proformainformationen i detta avsnitt syftar endast till att illustrera de hypotetiska 
effekter som de investeringar i Team Singularity och Knacks skulle kunna haft på RightBridge Ven-
tures ABs konsoliderade resultaträkning för perioden 1 januari - 31 december 2021 om transaktion-
erna hade genomförts den 1 januari 2021. Dessutom har Bolaget ingått avtal med Lilmix esports 
AB där Bolaget har ett betydande inflytande i företagets verksamhet. Det hypotetiska resultat för 
koncernen som presenteras i detta avsnitt kan skilja sig från det faktiska resultat för koncernen som 
RightBridge Ventures AB hade haft om transaktionerna hade genomförts per ovanstående datum. 
Den finansiella proformainformationen syftar inte heller till att indikera RightBridge Ventures fram-
tida resultat.

Agilit ingick den 22 juni 2022 avtal med aktieägarna i RBV avseende förvärv av samtliga aktier i RBV. 
Den planerade Transaktionen utgör ett så kallat omvänt förvärv, där Agilit förvärvar RBVs verksam-
het men RBVs aktieägare blir majoritetsägare i den nya koncernen. Innan Transaktionen genomförs 
kommer Agilits samtliga tillgångar och skulder överlåtas till ett helägt dotterbolag som därefter 
kommer att delas ut till befintliga aktieägare i Agilit. Då detta innebär att Agilits tidigare verksamhet 
inte kommer att finnas kvar har detta exkluderats i proformaredovisningen som därför bara omfat-
tar RighBridge Ventures-koncernen.

Läsare av Bolagsbeskrivningen bör därför inte lägga för stor vikt vid den finansiella proforma 
informationen vid ett eventuellt beslut att investera i aktier i RightBridge Ventures. Den finansiella 
proforma informationen bör läsas tillsammans med övrig information i Bolagsbeskrivningen, däri-
bland avsnitten “Utvald historisk finansiell information för RightBridge Ventures AB, ”Kommentarer 
till den finansiella utvecklingen för RightBridge Ventures AB” och”Kapitalstruktur, skuldsättning och 
annan finansiell information för RightBridge Ventures AB”.

Bakgrund och syfte med proformaredovsning

Under februari 2022 förvärvade RightBridge Ventures AB 63% av aktierna i Knacks.

Under juni 2022 förvärvade RightBridge Ventures AB 89,9% av aktierna i Team Singularity.

Under april och september 2021 förvärvade RightBridge Ventures AB totalt 18%  av aktierna i Lilmix

Under augusti 2021 förvärvade RightBridge Ventures AB 100% av aktierna i iCandy Digital Ltd.

Förvärven av bolagen bedöms ha en betydande och direkt påverkan på framtida resultat, finansiell 
ställning och kassaflöden för den koncern vari RightBridge Ventures AB är moderbolag.

Syftet med proformaredovisningen är endast att illustrera de hypotetiska effekter som förvärven 
av bolagen skulle kunna ha haft på RightBridge Ventures AB koncernresultaträkning för perioden 1 
januari - 31 december 2021 om förvärven hade genomförts per den 1 januari 2021.

En investerare bör vara medveten om att det hypotetiska resultat som framgår av den profor-
merade resultaträkningen kan skilja sig från hur motsvarande uppgifter hade sett ut om förvärvet 
hade skett per den 1 januari 2021. Proformaredovisningen visar inte heller koncernens resultat 
vid en framtida tidpunkt. Detta bör tas i beaktande vid potentiella investeringsbeslut. Synergier 
och integrationskostnader har inte beaktats i proformaredovisningen. Proformaredovisningen har 
upprättats endast i syfte att presenteras i denna Bolagsbeskrivning och bör läsas tillsammans med 
övrig information i Bolagsbeskrivningen. Proformaredovisningen har upprättats i enlighet med 
kraven i den delegerade förordningen (EU) 2019/980 samt Årsredovisningslagen och IFRS vilket är i 
enlighet med hur Koncernen kommer att rapportera räkenskaperna från och med 2022. 
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Grunder för proformaredovsningen

1 januari – 31 december 2021

Proformaredovisningen har sin utgångspunkt i KNACKS, Team Singularity, iCandy Digital  och Lilmix 
(tillsammans “Bolagen”) resultaträkning för perioden 1 januari - 31 december 2021. Bolagens  
resultaträkningar har hämtats ur bolagens interna rapportering och är upprättade i enlighet med 
god redovisningssed men har inte reviderats eller varit föremål för översiktlig granskning av revisor.

Proformarapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och tillämpade  
redovisningsprinciper är enligt IFRS.

I samband med upprättandet av proformaredovisningen har RightBridge Ventures AB genomfört 
en analys av huruvida skillnader i redovisningsprinciper påverkar proformasiffrorna, inga större 
skillnader har identifierats och inga justeringar avseende detta har därför varit nödvändiga.

Förvärvsanalys

1337 Esports Kostnadsmetod 25 000 -25 000 0 0

KnotOK Kostnadsmetod 17 500 -17 500 0 0

Knacks Intäktsbaserad metod 3 039 414 -3 039 414 0 2 774 388

ESPL Senaste transaktion 4 100 893  4 100 893 0

Lilmix Esport AB Intäktsbaserad metod 724 577 -724 577 0 609 077

Team Singularity ApS Senaste transaktionen 15 298 300 -15 298 300 0 11 414 997

eSports Pulze AB Senaste transaktionen 16 064 934  16 064 934 0

iCandy Digital Pte Ltd Marknadsvärde 31 075 341 1 687 758 32 763 099 0

  70 345 959 -17 417 033 52 928 926 14 798 462

Specifikation  
investeringar

Värderingsmetod Tillgångsvärde Eliminering Intressebolag Goodwill
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Koncernens resultaträkning RBV 1337 KNOT iCandy TSApS KNA LILM 

 

Belopp i tusen kronor (TSEK)        2021-01-01  2021-01-01 

        2021-12-31  2021-12-31

RightBridge Ventures AB
2021-01-01 – 2021-12-31

Proforma resultaträkning, räkenskapsåret 2021

Nettoomsättning - 50 - 17 1 392 2 530 749 4 739 - 4 739

Aktiverat arbete för egen räkning - - - - - - - - - -

Övriga rörelseintäkter - - - 1 958 - - 1 1 959 -1 958 1

 0 50 0 1 975 1 392 2 530 750 6 698 -1 958 4 740

Direkta kostnader - - - -5 -4 247 - -9 -4 260 - -4 260

Övriga externa kostnader -1 283 0 - -390 -821 -1 982 -31 -4 507 310 -4 197

Personalkostnader -1 597 - - - -1 089 - -764 -3 449 - -3 449

Avskrivningar och nedskrivningar - - - -1 646 - - - -1 646 1 646 -

Övriga rörelsekostnader - - - - - - -2 -2 - -2

Resultat andel i intresseföretag - - - - - - - - - -

Rörelseresultat -2 879 50 0 -66 -4 765 549 -55 -7 166 -2 -7 168

EBITDA -2 879 50 0 1 580 -4 765 549 -55 -5 520 -1 648 -7 168

Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - 1 - - 1 - 1

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 - - - -129 - - -129 - -129

Övriga finansiella resultatposter - - - -2 -2 - - -4 - -4

Finansnetto 0 0 0 -2 -130 0 0 -132 0 -132

Resultat före skatt -2879 50 0 -68 -4 895 549 -55 -7 298 -2 -7 299

Skatt - - - - - - - - - -

Periodens resultat -2 879 50 0 -68 -4895 549 -55 -7 298 -2 -7 299

Resultat hänförligt till:

Moderföretagetsaktieägare - - - - - - - -7 298 -2 -6 975

Innehav utan bestämmande inflytande - - - - - - - - -324 -324

Resultat per aktie före utspädning, SEK

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

Koncernens rapport över total resultatet 
 
Belopp i tusen kronor (SEK)        2021-01-01  2021-01-01 
        2021-12-31  2021-12-31

Periodens resultat        -7 298 -2 -7 299

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan återföras i resultatuträknngen;

Valutakurs differenser från omräkning av utländska dotterbolag - - - 1280 -118 -39 - 1 124 462 1585

Periodens totalresultat        -6 174 460 -5 714

Summa  
bolagen

Proforma 
 

Justeringar Proforma
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Nettoomsättning     -

Aktiverat arbete för egen räkning    -

Övriga rörelseintäkter -1 958   -1 958

 -1 958 0 0 -1 958

Råvaror och förnödenheter    -

Övriga externa kostnader    -

Personalkostnader    -

Avskrivningar och nedskrivningar    -

Övriga rörelsekostnader    -

Resultat andel i intresseföretag - - - -

Rörelseresultat -1 958 0 0 -1 958

EBITDA -1 958 0 0 -1 958

Ränteintäkter och liknande resultatposter    -

Räntekostnader och liknande resultatposter    -

Övriga finansiella resultatposter    -

Finansnetto 0 0 0 0

Resultat före skatt -1 958 0 0 -1 958

Skatt    -

Periodens resultat -1 958 0 0 -1 958

Resultat hänförligt till:

Moderföretagetsaktieägare -1 958 - - -1 958

Innehav utan bestämmande inflytande 43 281 - 324

Summa 
Proformajust.

2021-01-01 – 2021-12-31 
Proformajusteringar koncernensresultaträkning  

Belopp i tusen kronor (SEK)    2021-01-01 

   not 1 not 2 not 3 2021-12-31
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Nettoomsättning 4 739 - 4 739

Aktiverat arbete för egen räkning - - -

Övriga rörelseintäkter 1 959 -1 958 1

 6 698 -1 958 4 740

Direkta kostnader -4 260 - -4 260

Övriga externa kostnader -4 507 310 -4 197

Personalkostnader -3 449 - -3 449

Avskrivningar och nedskrivningar -1 646 1 646 -

Övriga rörelsekostnader -2 - -2

Resultatandel i intresseföretag - - -

Rörelseresultat -7 166 -2 -7 168

EBITDA -5 520 -1 648 -7 168

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 - 1

Räntekostnader och liknade resultatposter -129 - -129

Övriga finansiella resultatposter -4 - -4

Finansnetto -132 0 -132

Resultat före skatt -7 298 -2 -7 299

Skatt - - -

Periodens resultat -7 298 -2 -7 299

Resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -7 298 -2 -6 975

Innehav utan bestämmande inflytande - -324 -324

RightBridge Ventures AB
2021-01-01–2021-12-31 

Summa  
bolagen

Proforma 
 

Justeringar Proforma
Koncernens resultaträkning 

Belopp i tusen kronor (SEK)  2021-01-01  2021-01-01 

    2021-12-31  2021-12-31

Noter till proformaredovisningen
 

Eliminering eget kapital och redovisning av övervärden avseende förvärvade dotterbolag 2021 Not 1 

Justering eget kapital och redovisning av övervärden avseende förvärade dotterbolag 2022 Not 2

Justering kapitalandelar avseende intressebolag Not 3
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OBEROENDE REVISORS BESTYRKANDERAPPORT 
OM SAMMANSTÄLLNING AV FINANSIELL 
PROFORMAINFORMATION I EN BOLAGSBESKRIVNING 

Till styrelsen i Rightbridge Ventures AB 
Org.nr 559244-3195 
 

Rapport om sammanställning av finansiell proformainforma-
tion i en bolagsbeskrivning
Vi har slutfört vårt bestyrkandeuppdrag att rapportera om styrelsens sammanställning av finansiell 
proformainformation som ingår i Rightbridge Ventures ABs prospekt inför en förväntad listning 
på Nasdaq First North Growth Market. Den finansiella proformainformationen består av profor-
maresultaträkningen för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021, proformabalansräkningen 
per den 31 december 2021 och tillhörande noter som återfinns på sidorna 42–46 i den bolags-
beskrivning som är utfärdat av företaget. De tillämpliga kriterierna som är grunden utifrån vilken 
styrelsen har sammanställt den finansiella proformainformationen är angivna i den delegerade 
förordningen (EU) 2019/980 och beskrivs i introduktionen till proformarapporten.

Den finansiella proformainformationen har sammanställts av styrelsen för att illustrera effekten 
av förvärven som anges i avsnittet Bakgrund och syfte med proformaredovisningen på företagets 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och företagets finansiella resultat för perioden 1 
januari 2021 till 31 december 2021 som om förvärvet hade ägt rum den 1 januari 2021. Som del 
av processen har information om företagets finansiella ställning och finansiella resultat hämtats av 
styrelsen från företagets finansiella rapporter för den period som slutade 31 december 2021, om 
vilka en revisionsberättelse har publicerats.

Styrelsens ansvar för den finansiella proformainformationen

Styrelsen är ansvarig för sammanställningen av den finansiella proformainformationen i enlighet 
med kraven i den delegerade förordningen (EU) 2019/980.

Vårt oberoende och vår kvalitetskontroll

Vi har följt krav på oberoende och andra yrkesetiska krav i Sverige, som bygger på grundläggande 
principer om hederlighet, objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg, sekretess 
och professionellt uppträdande.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett 
allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende 
efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och 
andra författningar.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om huruvida den finansiella proformainformationen, i alla väsentliga 
avseenden, har sammanställts korrekt av styrelsen i enlighet med den delegerade förordningen 
(EU) 2019/980, på de angivna grunderna samt att dessa grunder överensstämmer med bolagets 
redovisningsprinciper.



2022 Sida 48

Vi har utfört uppdraget enligt International Standard on Assurance Engagements ISAE 3420 Bestyr-
kandeuppdrag att rapportera om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt, 
som har utfärdats av International Auditing and Assurance Standards Board. Standarden kräver att 
revisorn planerar och utför åtgärder i syfte att skaffa sig rimlig säkerhet om huruvida styrelsen har 
sammanställt, i alla väsentliga avseenden, den finansiella proformainformationen i enlighet med 
den delegerade förordningen.

För detta uppdrags syfte, är vi inte ansvariga för att uppdatera eller på nytt lämna rapporter eller 
lämna uttalanden om någon historisk information som har använts vid sammanställningen av den 
finansiella proformainformationen, inte heller har vi under uppdragets gång utfört någon revision 
eller översiktlig granskning av den finansiella information som har använts vid sammanställningen 
av den finansiella proformainformationen.

Syftet med finansiell proformainformation i ett prospekt är enbart att illustrera effekten av en 
betydelsefull händelse eller transaktion på företagets ojusterade finansiella information som om 
händelsen hade inträffat eller transaktionen hade genomförts vid en tidigare tidpunkt som har valts 
i illustrativt syfte. Därmed kan vi inte bestyrka att det faktiska utfallet för händelsen eller transak-
tionen per de datum som anges ovan hade blivit som den har presenterats.

Ett bestyrkandeuppdrag, där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet, att rapportera om huruvida 
den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund 
i de tillämpliga kriterierna, innefattar att utföra åtgärder för att bedöma om de tillämpliga kriterier 
som används av styrelsen i sammanställningen av den finansiella proformainformationen ger en 
rimlig grund för att presentera de betydande effekter som är direkt hänförliga till händelsen eller 
transaktionen, samt att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att:

   Proformajusteringarna har sammanställts korrekt på de angivna grunderna.

   Den finansiella proformainformationen avspeglar den korrekta tillämpningen av dessa

  justeringar på den ojusterade finansiella informationen.

   De angivna grunderna överensstämmer med bolagets redovisningsprinciper.

De valda åtgärderna beror på revisorns bedömning, med beaktande av hans eller hennes förståelse 
av karaktären på företaget, händelsen eller transaktionen för vilken den finansiella proformainfor-
mationen har sammanställts, och andra relevanta uppdragsförhållanden.

Uppdraget innefattar även att utvärdera den övergripande presentationen av den finansiella pro-
formainformationen.

Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Enligt vår uppfattning har den finansiella proformainformationen sammanställts, i alla väsentliga 
avseenden, enligt de grunder som anges på s. 42-46 och dessa grunder överensstämmer med de 
redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

 
Stockholm den 9 september 2022

 
Grant Thornton Sweden AB 
 
Thomas Daae 
Auktoriserad revisor
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FÖRESLAGEN STYRELSE, LEDNING OCH REVISOR 

Enligt den föreslagna bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelse-
ledamöter. Nedan presenteras de fyra styrelseledamöter för Agilit (under namnändring till Right-
Bridge Ventures Group AB) som föreslås att väljas till styrelseledamöter på extra bolagsstämma i 
september 2022. Styrelseledamöterna föreslås väljas intill nästkommande årsstämma. Avseende 
styrelseledamöters innehav presenteras det innehav respektive ledamot har i RightBridge Ventures 
efter Transaktionens genomförande. Med eget innehav avses eget och/eller närståendes innehav.

Namn Befattning Medlem sedan Bolaget och bolagsledningen Större aktieägare

Johan Rooth Ordförande 2022 Ja Nej

Stefan Lindeberg Ledamot 2022 Ja Nej

Kenneth Arnström Ledamot 2022 Ja Ja

Magnus Leppäniemi Ledamot 2022 Ja Ja

*Avser oberoende i förhållande till Bolaget efter Transaktionens genomförande

Oberoende i förhållande till*

Johan Rooth
Född 1983. Styrelseordförande sedan 2022.

Erfarenhet och relevant utbildning 
Johan är utbildad ekonom från Mittuniversitet och har även studerat kommunika-
tion vid Göteborgs Universitet. Johan är en erfaren investerare, verkställande di-
rektör och rådgivare till start-up bolag. Johan har varit delaktig vid den omvända 
noteringen av Fatfish Global Ventures AB och under de senaste sju åren arbetat inom 
tech branschen. Johan är även medgrundare av Syncro AB och har även genomfört 
flera framgångsrika företagstransaktioner. Johan har även åtta års erfarenhet från 
bankväsende inom SEB med ett flertal utbildningar inom redovisning, AML, och KYC.

Pågående uppdrag 
Johan har de senaste 2,5 åren varit VD för Abelco Investment Group AB, ett bolag 
noterat på NGM Nordic SME. Abelco Investment Group AB är även en av grundarna 
tillika större aktieägare i RightBridge Ventures AB. Johan är även styrelseledamot i 
Properio Ventures AB, Rotfe AB, Isecrets AB, Hembad Sverige AB m.fl.

Innehav 
Johan äger inga aktier i RightBridge Ventures.
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Stefan Lindeberg
Född 1962. Styrelseledamot sedan 2022.

Erfarenhet och relevant utbildning 
Stefan har en masterexamen i datavetenskap från Linköpings Universitet. Stefan är 
en erfaren investerare och företagsledare inom tech-, gaming- och investeringsbran-
schen. Stefans erfarenhet är en unik kombination av ledande befattningar i interna-
tionella teknikföretag såsom CISCO, Microsoft och IBM. Stefan är även en av grundar-
na till en av Skandinaviens största tekniska investeringsfonder, Creandum.

Pågående uppdrag 
Styrelseordförande i Zordix AB (publ), Mionix AB, Valiant Game Studio AB, Asemgo AB 
och Further Than Capital AB. Styrelseledamot i Svensk Teleutveckling &, Red Dawn 
Ventures AB med flera.

Innehav 
Stefan äger efter Transaktionens genomförande, indirekt, 20 169 489 aktier i Right-
Bridge Ventures.

Kenneth Arnström
Född 1968. Styrelseledamot sedan 2022.

Erfarenhet och relevant utbildning 
Kenneth har studerat vid Stockholms universitet och företagsekonomi vid New York 
University. Kenneth har flera års erfarenhet av internationell försäljning, marknads-
föring och företagstransaktioner. Tidigare erfarenhet inkluderar även ledande posi-
tioner i flera noterade bolag, däribland DIAGEO (noterat på London Stock Exchange) 
och Swedish Match (noterat på Nasdaq Stockholm).

Pågående uppdrag 
Kenneth är för närvarande styrelseordförande i Abelco Investment Group AB, noterat 
på NGM Nordic SME. Kenneth är även partner och transaktionsrådgivare på Svensk 
Företagsförmedling

Innehav 
Kenneth äger efter Transaktionen genomförande, indirekt, 3 469 814 antal aktier i 
RightBridge Ventures.
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Magnus Leppäniemi
Född 1970. Styrelseledamot sedan 2022.

Erfarenhet och relevant utbildning 
Magnus har lång och gedigen erfarenhet från esport- och gamingbranschen. Magnus 
har sedan 1996 arbetat med både försäljning och marknadsföring. Tidigare erfarenhet 
inkluderar ledande befattningar inom esport scale-ups som Wehype och den digitala 
spelplattformen DreamHack och Pan Vision. Magnus var även med och grundade 
Konamis nordiska verksamhet, en aktör som bland annat publicerat välkända Ninten-
to-spel samt klassiska spel som Castlevania och Dawn of the Battle Royale.

Pågående uppdrag 
Magnus är för närvarande president för esport på bolaget Esports Entertainment 
Group (noterat på Nasdaq).

Innehav 
Magnus äger vid efter Transaktionen genomförande, direkt och indirekt, 6 809 749 
antal aktier i RightBridge Ventures.

Carlos Barrios
Född 1974. Verkställande direktör sedan 2022.

Carlos Riera
Född: 1966. Chief Financial Officer sedan 2022.

Erfarenhet och relevant utbildning 
Carlos har över 20 års erfarenhet från internationella M&A-transaktioner, främst inom 
media och digital teknologi och arbetat i såväl noterade som i onoterade bolag. Carlos 
har även tidigare arbetat för internationella bolag såsom Ericsson AB och Telefónica SA. 

Innehav 
Carlos äger efter Transaktionens genomförande, indirekt, 7 612 224 aktier i Right-
Bridge Ventures.

Erfarenhet och relevant utbildning 
Carlos har en masterexamen i ekonomi från Barcelona universitet. Han har även 
studerat vid London Business School. Carlos har tidigare varit verksam som revisor 
hos Ernst & Young och innehaft flera c-level positioner hos större tech- och invest-
mentbolag, däribland som verkställande direktör på det Nasdaq-noterade bolaget A3 
Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget AB och som Head of Private Equity på Pember-
ton Asset Management Group.

Innehav 
Carlos äger efter Transaktionens genomförande, indirekt och direkt, 7 612 224 aktier i 
RightBridge Ventures.

LEDNING 
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Nasim Abu Qouta
Född 1979. Chief Revenue Office sedan 2022.

Erfarenhet och relevant utbildning 
Nasim är en erfaren försäljningschef med gedigen erfarenhet från esport-industrin. 
Nasim har arbetat inom media- och underhållningsbranschen i bolag som ESL gaming, 
Dreamhack, Web traffic (Schibstedt) och John Orlando Esport med bland annat försäl-
jning, strategi och affärsutveckling.

Innehav 
Nasim äger efter Transaktionens genomförande, direkt och indirekt, inga aktier i 
RightBridge Ventures.

Josef Segerlund
Född 1996. Head of Operations sedan 2022.

Dawid Szymanski
Född 1991. Head of Content Marketing och VD Knacks sedan 2022

Erfarenhet och relevant utbildning 
Josef har en kandidatexamen i management och kontroll från Uppsala universitet. 
Josef är entreprenör med god kunskap inom affärsstyrning och redovisning och har ti-
digare varit verksam som revisor på Ernst & Young och är även grundare till ett mindre 
kafferosteri, Smögens kafferosteri AB.

Innehav 
Josef äger efter Transaktionens genomförande, direkt och indirekt, inga aktier i Right-
Bridge Ventures.

Erfarenhet och relevant utbildning 
Dawid har grundat och drivit KNACKS esport- och talangagentur med verksamhet i 
över 16 länder. Dawid har lång erfarenhet inom esport.

Innehav 
Dawid äger efter Transaktionens genomförande, direkt och indirekt, 31 659 963 antal 
aktier i RightBridge Ventures.
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Övriga upplysningar avseende styrelsen och ledande 
befattningshavare

Det föreligger inga familjeband eller närståenderelationer mellan styrelseledamöter och/eller le-
dande befattningshavare. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några privata 
intressen som kan stå i strid med Bolagets intressen. Som framgår ovan har dock ett flertal styrelse-
ledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i RightBridge Ventures genom 
innehav av aktier och/eller optioner.

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i Bolaget har under de senaste 
fem åren (i) dömts i bedrägeri relaterade mål, (ii) av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet 
erkända yrkessammanslutningar) bundits vid, eller varit föremål för påföljd på grund av, brott, eller 
(iii) förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan 
eller från att utöva ledande eller övergripande funktioner hos en emittent, eller (iv) representerat 
ett bolag i samband med konkurs, likvidation eller rekonstruktion (med undantag för (i) Stefan 
Lindeberg som var styrelseordförande i DRKN Industries AB som 2017 genomförde en företagsre-
konstruktion, (ii) Johan Rooth som var styrelseledamot i Abelco Investment Group och som, under 
ordnande former, valde att likvidera bolaget Mockfjärdshus AB. Bakgrunden till likvidationen var på 
grund av att det inte bedrevs någon verksamhet längre).

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets kontor med adress 
Norrlandsgatan 24, 11 43 Stockholm.

Revisor

Vid tiden för Bolagsbeskrivningen är Öhrlings PriceWaterHouse Coopers AB (org. nr. 556029–6740), 
113 97 Stockholm, Agilits revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lisa Albertsson, auktor-
iserad revisor, är huvudansvarig revisor. Grant Thornton Sweden AB (org. nr. 556356–9382), Box 
7623, 111 22 Stockholm är RightBridge Ventures revisor. Thomas Daae, auktoriserad revisor, är hu-
vudansvarig revisor. I samband med extra bolagsstämma i Agilit, som planeras att hållas i septem-
ber 2022 avser styrelsen föreslå att Grant Thornton Sweden AB blir Bolagets revisor. 

Ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare

Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelse-
ledamöters eller ledande befattningshavares frånträdande av tjänst eller uppdrag. Under räken-
skapsåret 2021 utgick 100 000 SEK till envar av styrelseledamöterna och med 0 SEK till styrelsens 
ordförande.

Bolagets verkställande direktör erhåller en månadslön på 90 000 SEK samt en pensionsersättning 
om 25% av hans lön. Verkställande direktören är även berättigad att delta i Bolagets vid var tid 
tillämpliga bonusprogram kopplade till Bolagets framtida aktieutveckling. Lönen och eventuella 
bonusprogram är föremål för revision årligen och beslut i december. Anställningsavtalet innehåller 
även bestämmelser om sekretess, immateriella rättigheter och konkurrensförbud och gäller tills vidare.
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BOLAGSSTYRNING 

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras 
av svensk lagstiftning, främst genom aktiebolagslagen 
(2005:551). Förutsatt fortsatt notering kommer Bolagets 
aktier vara upptagna till handel på Nasdaq First North, 
varvid Bolaget tillämpar Nasdaq First North regelverk 
för emittenter. Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) 
ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel 
på en reglerad marknad. Koden behöver i dagsläget inte 
tillämpas av bolag vars aktier är noterade på Nasdaq 
First North Growth Market och Bolaget har inte frivilligt 
förpliktat sig att följa denna. Förutom lagstiftning samt 
regler och rekommendationer är det bolagsordningen 
som ligger till grund för styrningen av Bolagets verksam-
het. Bolagsordningen anger bland annat var styrelsen 
har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende 
aktiekapital, antal aktier och aktieslag samt förutsät-
tningar för att få delta vid bolagsstämma. Den bolag-
sordning som styrelsen kommer föreslå till den extra 
bolagsstämman, som ska behandla förslag till beslut om 
godkännande av Transaktionen, framgår i sin helhet i 
avsnittet ”Bolagsordningen efter Transaktionen.” Ans-
varet för styrning, ledning och kontroll av RightBridge 
Ventures fördelas mellan aktieägarna, styrelsen och 
den verkställande direktören, övriga personer i Bolagets 
ledning samt de särskilda kommittéer och kontrollorgan 
som styrelsen från tid till annan inrättar.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är RightBridge Ventures högsta besluts-
fattande organ och aktieägares rätt att besluta i Right-
Bridge Ventures angelägenheter utövas på bolagsstäm-
man (årsstämman respektive extra bolagsstämma). 
Det framgår av aktiebolagslagen och bolagsordningen 
hur kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma 
ska ske samt vem som har rätt att delta och rösta vid 
bolagsstämman. Årsstämman ska hållas inom sex (6) 
månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman 
fattas beslut om fastställande av resultat- och balans-
räkning för Bolaget, disposition av årets vinst eller för-
lust enligt fastställd balansräkning, ansvarsfrihet för sty-
relse och verkställande direktören för räkenskapsåret, 
utnämning av styrelseledamöter och revisor, ersättning 
till styrelseledamöter och revisorer samt beslut i vissa 
andra frågor enligt lag och bolagsordning.

Rätt att delta vid bolagsstämma och 
initiativrätt

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels 
vara införd i den av Euroclear förda aktieboken per 
avstämningsdagen för bolagsstämman, dels anmäla 
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sitt deltagande till Bolaget senast den tidpunkt och den 
dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan 
närvara vid bolagsstämman personligen eller genom 
befullmäktigat ombud. Aktieägare eller ombud får ha 
med sig högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för 
aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera 
olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. 
Aktieägare är berättigad att rösta för samtliga aktier 
som aktieägaren innehar i Bolaget. Aktieägare vars 
aktier är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan 
förvaltare måste utöver att informera Bolaget begära 
att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av 
Euroclear förda aktieboken, för att vara berättigade att 
delta på bolagsstämman. Aktieägare bör informera sina 
förvaltare i god tid före avstämningsdagen. Aktieägare 
som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska 
begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran ska nor-
malt vara styrelsen tillhanda senast sen vecka före den 
tidpunkt då kallelsen tidigast får utfärdas enligt aktie-
bolagslagen. Varje aktieägare som anmäler ett ärende 
med tillräcklig framförhållning har rätt att få ett ärende 
behandlat vid bolagsstämman.

Styrelsen

Styrelsen är RightBridge Ventures högsta besluts-
fattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolag-
slagen är styrelsen ansvarig för Bolagets organisation 
och förvaltning av Bolagets angelägenheter, vilket 
innebär att styrelsen är ansvarig för att, blanda annat, 
fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och 
system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande 
utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning 
samt utvärdera den operativa ledningen. Det är vidare 
styrelsens ansvar att säkerställa att rätt information ges 
till Bolagets intressenter och att Bolagets informations-
givning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant 
och tillförlitligt, att Bolaget följer lagar och regler samt 
att Bolaget tar fram och implementerar interna relevan-
ta policyer och riktlinjer. Styrelsen ansvarar vidare för 
att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid samt 
utser verkställande direktören och fastställer lön och 
annan ersättning till denne.

Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman i 
Bolaget för tiden intill nästa årsstämma. Enligt Right-
Bridge Ventures bolagsordning ska styrelsen bestå av 
lägst tre och högst sju ledamöter. Styrelseledamöterna 
presenteras närmare under avsnittet ”Styrelse, ledande 
befattningshavare och revisorer”.

Utöver aktiebolagslagen regleras styrelsen arbete av en 

av styrelsen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen 
ska revideras årligen och fastställs på det konstituer-
ande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar 
bland annat styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, 
beslutsordning inom Bolaget, styrelsens mötesordning, 
ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelning 
mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrels-
en ska också utfärda en instruktion för verkställande 
direktören samt en instruktion för ekonomisk rappor-
tering till styrelsen. Styrelsen sammanträder enligt ett 
årligen fastställt schema och efter ett i arbetsordningen 
fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter 
samt punkter vid behov.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete 
som innehåller regler för antal ordinarie styrelsemöten, 
vilka ärenden som ska behandlas vid ordinarie styrel-
semöten, styrelseordförandens åligganden samt instruk-
tioner avseende arbetsfördelningen mellan RightBridge 
Ventures styrelse och verkställande direktören. Arbet-
sordningen, som årligen beslutas av styrelsen, inne-
håller även instruktioner om bland annat vilka ekono-
miska rapporter och vilken finansiell information som 
ska lämnas till styrelsen. Styrelsen ska regelbundet hålla 
sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt pro-
gram som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter 
vid behov.

VD och ledande befattningshavare

Verkställande direktören är i sin roll underordnad sty-
relsen och har som huvuduppgift att sköta RightBridge 
Ventures löpande förvaltning och den dagliga verksam-
heten i RightBridge Ventures. Åtgärder som med hänsyn 
till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är 
av osedvanligt slag eller stor betydelse faller utanför 
den löpande förvaltningen och ska därför beredas och 
föredras styrelsen för beslut. Arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och den verkställande direktören anges i 
aktiebolagslagen, arbetsordningen för styrelsen och de 
instruktioner för verkställande direktören och för den 
ekonomiska rapporteringen som styrelsen har fastställt. 
Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta 
rapporter och sammanställa information från ledningen 
inför styrelsemöten och är föredragande av materialet 
på styrelsemötena. Förutom verkställande direktören 
har RightBridge Ventures en Chief Financial Officer, 
Chief Revenue Officer, Head of Operations och Head of 
Content Marketing. Den verkställande direktören och 
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övriga ledande befattningshavare presenteras under 
rubriken ”Ledning” i avsnittet ”Styrelse, ledning och 
revisor”.

Revision

I egenskap av publikt bolag är Bolaget skyldigt att ha 
minst en revisor för granskning av Bolagets och kon-
cernens årsredovisning och bokföring samt styrelsens 
och den verkställande direktörens förvaltning. Gran-
skningen ska vara så ingående och omfattande som 
god revisionssed erfordrar. Bolagets revisorer väljs 
enligt aktiebolagslagen av bolagsstämman. En revisor 
i ett svenskt aktiebolag får således sitt uppdrag från, 
och rapporterar till bolagsstämman och får inte låta 
sig styras i sitt arbete av styrelsen eller någon ledande 
befattningshavare. Efter varje räkenskapsår ska revisorn 
lämna en revisionsberättelse och, i förekommande fall, 
en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Enligt 
Bolagets föreslagna bolagsordning som ska beslutas på 
extra bolagsstämma 29/09/2022 ska Bolaget ha lägst 1 
och högst 2 revisorer eller ett registrerat revisionsbolag. 
Bolagets nuvarande revisor är Öhrlings Pricewater-

houseCoopers AB, med Lisa Albertsson som huvudans-
varig revisor. Närmare information om Bolagets revisor 
återfinns under rubriken ”Revisor” under avsnittet ”Till-
tänkt styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

Revision- och ersättningsutskott

Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott 
framgår av aktiebolagslagen och omfattar i detta av-
seende endast bolag vars aktier är upptagna till handel 
på reglerad marknad. Bestämmelserna om inrättande av 
ersättningsutskott finns i Koden, vilken inte är oblig-
atorisk för RightBridge Ventures. Styrelsen har gjort 
bedömningen att det mot bakgrund av verksamhetens 
omfattning och Bolagets storlek i dagsläget inte är mo-
tiverat att inrätta särskilda utskott avseende revisions- 
och ersättningsfrågor utan att dessa frågor behandlas 
inom styrelsen. RightBridge Ventures har inte inrättat 
någon särskild funktion för internrevision utan uppgif-
ten fullgörs av styrelsen. I RightBridge Ventures ansvarar 
vidare verkställande direktören för att en erforderlig 
kontroll säkerställs och att uppföljning sker. Bolaget har 
för nuvarande inga incitamentsprogram.



2022 Sida 57

FÖRESLAGEN BOLAGSORDNING EFTER TRANSAKTIONEN 
OCH SAMMANLÄGGNING AV AKTIER  

§ 1 Företagsnamn

 Bolagets företagsnamn är Rightbridge Ventures Group AB (publ). 

§ 2 Styrelsens säte 

 Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun. 

§ 3 Verksamhet 

 Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom och skall direkt och indirekt bedriva  
 investeringar genom förvärv och förvaltning av portföljbolag inom esport och gaming och   
 därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 

 Aktiekapitalet utgör lägst 14 393 295,12 kronor och högst 57 573 180,48 kronor. Aktierna kan   
 vara stamaktier eller stamaktier av serie C.  

§ 5 Antal aktier 

 Antalet aktier ska vara lägst 120 000 000 och högst 480 000 000.

 Stamaktier kan utges till ett antal av högst 480 000 000 och stamaktier av serie C till ett antal av  
 högst en (1).

 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en   
 gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier  
 innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär  
 företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte  
 sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska 
 aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i  
 bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

 Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om  
 kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

 Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid   
 emission av teckningsoptioner och konvertibler.

 Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i   
 förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier  
 av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska  
 inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig  
 ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 
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§ 6 Styrelse  

 Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter med lägst noll (0) och   
 högst tre (3) suppleanter. Styrelsen väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.  

§ 7 Revisorer 

 För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens  
 förvaltning ska lägst en eller högst två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett  
 registrerat revisionsbolag. 

 
§ 8 Kallelse till bolagstämma 

 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom 
 att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget  
 genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

 
§ 9 Anmälan till stämma 

 Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som  
 föreskrivs i aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som  
 anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
 midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

 
§ 10 Ärenden på årsstämma 

 På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

  1. Val av ordförande.

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

  3. Val av en eller två justeringspersoner.

  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

  5. Godkännande av dagordning

  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall,  
   koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

  7. Beslut om följande; 

   a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall,  
    koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

   b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt  
    i förekommande fall, den fastställda koncernbalansräkningen,  

   c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.  

  8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet  
   revisorer och revisorssuppleanter. 

  9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller  
   revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

  10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.

  11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller  
   bolagsordningen. 
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§ 11 Räkenskapsår 

 Bolagets räkenskapsår är 1 jan – 31 december. 

 
§ 12 Avstämningsförbehåll

 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om  
 värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll). 

 
§ 13 Inlösenförbehåll

 Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med bolagets   
 årsstämma 2023 äga rum genom inlösen av stamaktie av serie C på begäran av innehavaren av   
 stamaktie av serie C eller bolagets styrelse.

 Vid inlösen ska ett belopp om 1 071 550 kronor, minus eventuell kontantutdelning som   
 har belöpt på stamaktie av serie C från och med den dag stamaktie av serie C registrerats hos   
 Bolagsverket till och med den dag inlösen sker, utbetalas till innehavaren. När minskningsbeslut 
 fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden.

****
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION 

Legal koncernstruktur

Agilit Holding AB med organisationsnummer 559058–5807 (före Transaktionen och namnändringen 
till RightBridge Ventures Group AB), är ett publikt aktiebolag bildat i Sverige och som registrerades 
vid Bolagsverket den 13 april 2016. Agilits associationsform bedrivs i enlighet med aktiebolagsla-
gen (2005:551). Agilit Holding har sin hemvist i Sverige och sitt säte i Lunds kommun. Föremålet 
för Agilits verksamhet är att i egen regi och genom dotterbolag utveckla och tillhandahålla vård- 
och hälsorelaterade programvaror/IT-plattformar samt tjänster i samband härmed för privat och 
offentlig vård samt därmed förenlig verksamhet. Agilit skall dessutom äga och förvalta företag. Efter 
Transaktionen genomförande kommer Agilits nuvarande verksamhet överlåtas koncerninternt för 
att drivas vidare i ett helägt dotterbolag inom den nya koncernen.   

Närståendetransaktioner

Den 15 februari 2021 ingick Bolaget aktieöverlåtelseavtal med iCandy Interactive Ltd om förvärv 
av iCandy Digital Pte Ltd. Köpeskillingen uppgick till 31 132 800 kronor och erlades genom veder-
lagsaktier i Bolaget. En av Bolagets större aktieägare, Abelco Investment Group, är även en av de 
större aktieägarna iCandy Interactive Ltd, varför transaktionen är att bedöma som en närstående-
transaktion. I samband med transaktionen genomfördes en värdering och en ”Fairness Opinion” 
togs fram av en extern part18. Bolaget bedömer att transaktionen med Icandy Interactive Ltd. 
gjordes på marknadsmässiga grunder.19

Väsentliga avtal utanför Bolagets normala verksamhet

Bolaget bedömer att det inte finns några väsentliga avtal som inte har ingåtts inom ramen för Bola-
gets verksamhet för perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen i Bolags-
beskrivningen fram till dagen för Bolagsbeskrivningen.

Immateriella rättigheter

Bolaget innehar direkt och indirekt immateriella rättigheter i form av upphovsrätt till varumärke 
som används i verksamheten.

Försäkringar

Bolaget bedömer att dess försäkringsskydd är tillfredsställande med avseende på verksamhetens 
art och omfattning med beaktande av de risker som verksamheten normalt är förknippade med. 
Bolaget kan dock drabbas av förluster som inte täcks av vid var tid gällande försäkring.

18  https://www.bentleys.com.au

19  https://company-announcements.afr.com/asx/ici/fe4984b4-d7e2-11eb-a45d-5e430c7562e6.pdf
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Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och 
skiljeförfaranden

Bolaget är inte, och har inte, varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden, eller 
skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt Bolagets 
kännedom riskerar att bli inledda) under de senaste 12 månaderna, vilka kan få, eller under den 
senaste 12 månadersperioden har haft, betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller 
verksamhet.

Rådgivares intressen

Eversheds Sutherland agerar legal rådgivare i samband med Transaktionen samt har biträtt Bolaget 
vid upprättande av Bolagsbeskrivningen. Amudova är Bolagets Certified Adviser i samband med 
omnoteringsprocessen på First North. Amudova äger inga aktier i Bolaget och kommer vare sig 
köpa eller förmedla försäljning av Bolagets värdepapper. Amudova har biträtt Bolaget vid up-
prättandet Bolagsbeskrivningen. Då samtliga uppgifter i Bolagsbeskrivningen härrör från Bolaget 
friskriver sig Amudova och Eversheds Sutherland från allt ansvar i förhållande till befintliga och 
blivande aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekven-
ser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Bolags-
beskrivningen.

Vissa skattefrågor

Investerare bör uppmärksamma att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och Bolagets 
registreringsland som är Sverige kan inverka på eventuella inkomster vid realisation av investerin-
gen. Investerare uppmanas att konsultera dennes oberoende skatterådgivare avseende skattekon-
sekvenser som kan uppstå vid denna typ av investering.
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AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Agilits registrerade aktiekapital uppgår per dagen för Bolagsbeskrivningen till 1 000 000 kronor 
fördelat på 208 430 382 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,004797765 kronor.

Aktierna är denominerade i SEK och har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). 
Samtliga aktier i Bolaget medför samma rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Samtliga emit-
terade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Rättigheterna förenade med aktier emitterade 
av bolag, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som 
anges i aktiebolagslagen (2005:551). Enligt den nuvarande registrerade bolagsordningen som an-
togs den 14 juli 2021 ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Enligt 
den bolagsordning som föreslås antas på extra bolagsstämma 29/09/2022 ska aktiekapitalet vara 
lägst 10 000 000 SEK och högst 40 000 000 SEK, fördelat på lägst  2 084 303 820 aktier och högst 
8 337 215 280 aktier. Antagandet av bolagsordningen är villkorat och förutsätter att ovan extra 
bolagsstämma även beslutar om godkännande av Transaktionen.

Handel med Bolagets värdepapper

Mot bakgrund av Transaktionen har Bolagets styrelse beslutat om att ansöka om fortsatt notering 
av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Lock-up

Säljarna av RightBridge Ventures AB (org.nr 559244–3195) har åtagit sig att inte sälja cirka 84 
procent av vederlagsaktier (”Aktierna”) som emitteras i samband med Transaktionen, vilket 
motsvarar cirka 78 procent av aktierna i Bolaget efter Transaktionen. Genom lock-up avtalet får 
aktieägare som innehar Aktierna inte, direkt eller indirekt, erbjuda, sälja, överlåta, överföra, 
pantsätta eller på annat sätt avyttra aktier under en period om 360 dagar efter Transaktionens 
genomförande.

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell sammanfattar den historiska utvecklingen för Agilits aktiekapital sedan dess 
bildande.

*Villkorat av att erforderlig majoritet röstar för beslutet på extra bolagsstämma

Tidpunkt Händelse Förändring 
aktiekapital 
(SEK)

Förändring i 
antalet aktier

Aktiekapital 
efter 
förändringen 
(SEK)

Antal 
aktier efter 
förändringen

Kvotvärde 
(SEK)

Tecknings-
kurs  
(SEK)

2016-04-13 Bolaget bildas 500 100

2021-07-14 Fondemission 450 000 500 000 500 1 000

2021-07-14 Aktieutdelning 104 214 691 500 000 104 215 191 0,004797765

2022-01-25 Företräde-

semission

500 000 104 215 191 1 000 000 208 430 382 0,004797765 0,06

2022-09-29 Kvittningsemis-

sion*

14 390 

838,5103

2 999 487 968 15 390 

838,5103

3 207 918 350 0,004797765
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Ägarförhållanden

Nedan redogörs för befintliga aktieägare med ett innehav över fem (5) procent av Bolagets aktier 
och röster efter Transaktionen.

Aktieägaravtal

Det föreligger inga aktieägaravtal, såvitt styrelsen känner till, mellan Bolagets aktieägare avseende 
ägarfrågor i Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några andra avtal eller motsvarande 
överenskommelser som kan leda till att kontrollen över Bolagets väsentligen förändras.

Utdelningspolicy

Bolaget har inte fastställt någon utdelningspolicy. Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämman 
efter förslag från styrelsen. Bolaget har historiskt inte lämnat utdelning. Det är bolagsstämman som 
beslutat om utdelning till aktieägarna utifrån rådande förutsättningar för verksamheten.

Vissa rättigheter förenade med aktierna 

Allmänt

Aktierna i RightBridge Ventures har emitterats i enlighet med svensk rätt. Rättigheterna förenade 
med aktier emitterade av bolag, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras 
enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Rösträtt vid bolagsstämma

Varje aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att 
rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Företrädesrätt vid nya aktier m.m.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller 
kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel enligt aktiebolagslagen företrädesrätt att teck-
na sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen.

Abelco Investment Group AB   38,06 %

Icandy Interactive Limited   16,83 %

Modelio Equity AB   13,96 %

Aktieägare Innehav kapital och röster
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Rätt till utdelning, andel av bolagets vinst och behållning vid 
likvidation

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till vinstutdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella 
överskott i händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas av bolagsstämman. 
Rätt till vinstutdelning tillfaller den som på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är reg-
istrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. Vinstutdelning utbetalas 
normalt till aktieägarna som ett kontant belopp per aktie genom Euroclear, men betalning kan även 
ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieägarna inte kan nås genom Euroclear, kvarstår 
aktieägarens fordran på Bolaget avseende vinstutdelnings beloppet under en tid som begränsas 
genom regler om tioårig preskription. Vid preskription tillfaller vinstutdelnings beloppet Bolaget.

Central värdepappersförvaring

Bolaget är anslutet till det elektroniska värdepapperssystemet och registrerat i ett avstämningsreg-
ister enligt lagen (1998:1497) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 
Detta register förs av Euroclear (Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm). Inga aktiebrev 
har utfärdats för Bolagets aktier, eftersom kontoföringen och registrering av aktierna sker av Euro-
clear i det elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införda i aktieboken och antecknad 
i avstämningsregistret är berättigade till samtliga aktierelaterade rättigheter.

Tillämpliga regler vid uppköpserbjudanden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”LUA”) finns grun-
dläggande bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i bolag vilkas aktier 
är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. I lagen finns också bestämmelser om 
budplikt och försvarsåtgärder. Vidare ska, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en 
börs ha regler om offentliga uppköpserbjudanden som avser aktier som är upptagna till handel på 
reglerad marknad som börsen driver. Börserna Nasdaq Stockholm AB och Nordic Growth Market 
NGM AB har idag sådana regler. Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som verkar för god sed på den 
svenska aktiemarknaden, rekommenderar att i allt väsentligt motsvarande regler tillämpas med 
avseende på bolag vilkas aktier handlas på multilaterala handelsplattformar, såsom First North.

Tillämpligt regelverk för Bolaget, vid upptagande till handel på First North, är ”Takeover-regler 
för vissa handelsplattformar” utgivet av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 april 2018. Ett 
uppköpserbjudande kan gälla samtliga eller en del av aktierna, antingen vara frivilligt genom ett of-
fentligt uppköpserbjudande eller obligatoriskt genom budplikt, vilket sker då en enskild aktieägare, 
ensam eller tillsammans med närstående, innehar minst 30 procent av rösterna i ett bolag. Ett 
offentligt uppköpserbjudande kan ske kontant, genom ett aktieerbjudande där nya aktier erbjuds 
i det uppköpande bolaget eller genom en kombination av de båda. Erbjudandet kan vara villkorat 
eller ovillkorat. Alla aktieägare kan acceptera erbjudandet eller tacka nej. I det fall budgivaren 
uppnår 90 procent av aktierna har denne rätt att påkalla tvångsinlösen av sådana aktier för vilka 
aktieägare tidigare tackat nej till erbjudandet.

Tvångsinlösen innebär att en majoritetsägare som innehar mer än 90 procent av aktierna i ett 
bolag har en lagstadgad rättighet att lösa in återstående aktier som inte redan innehas av major-
itetsägaren. Tvångsinlösen är även möjligt att påkalla för en minoritetsägare när en aktieägare har 
mer än 90 procent av aktierna.
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HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING 

Följande handlingar införlivas i denna Bolagsbeskrivning genom hänvisning och utgör därmed en 
del av Bolagsbeskrivningen.

   Agilits årsredovisning 2021

   Agilits delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2022

   RightBridge Ventures ABs årsredovisning 2020

   RightBridge Ventures ABs årsredovisning 2021

Föreliggande Bolagsbeskrivning och handlingar som införlivats genom hänvisning enligt ovan kom-
mer under Bolagsbeskrivning ens giltighetstid att finnas tillgängliga i elektronisk form på Agilits och 
RightBridge Ventures hemsidor. På Bolagets hemsida www.rightbridge.se finns även bolagsordning 
tillgänglig. Stiftelseurkund kan efter begäran erhållas från Bolagsverket tillsammans med aktuellt 
registreringsbevis.
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DEFINITIONER OCH ORDLISTA 

Bregrepp
 
Attention Economy 

Bolagsbeskrivningen

Decentralised finance

Digital Social responsibility

FMCG bolag

Impressions

Kvittningsemissionen

Metaeconomics

Metaverse

NFT

Play – to – Earn (P2E)

Revenue share

Definition
 
Attention Economics är ett tillvägagångssätt för hantering av information som behandlar mänsk-
lig uppmärksamhet som en bristvara.

Avser föreliggande bolagsbeskrivning som upprättats med anledning av det omvända förvärvet 
mellan Agilit Holding AB och RightBridge Ventures AB avseende fortsatt listning på Nasdaq First 
North.

Decentraliserad finans erbjuder finansiella instrument utan att förlita sig på mellanhänder som 
mäklarhus, börser eller banker genom att använda smarta kontrakt på en blockchain. 

Socialt digitalt ansvar tar upp hur en företagsorganisation använder teknik för att skapa en 
harmonisk relation med människor samt samhället i stort.

Företag som säljer fast-moving consumer goods, eller snabbrörliga konsumentvaror, även känd 
som konsumentförpackade varor. Dessa är produkter som säljs snabbt och till en relativt låg 
kostnad. Exempel inkluderar icke-varaktiga hushållsartiklar som förpackade livsmedel, drycker, 
toalettartiklar, godis, kosmetika, receptfria läkemedel, torrvaror och andra förbrukningsvaror.

Visningar är antalet gånger ditt innehåll visas, oavsett om det klickades på eller inte. 

Avser kvittningsemissionen i Agilit riktad till RightBridge Ventures aktieägare

Metaverse ekonomiska system. Metaconiomics hänvisar till det verkliga värdet som har lagts på 
virtuella tillgångar, motiverat av illusionen av digital brist. I motsats till den verkliga, finansiellt 
baserade ekonomin, är den metaeconomics  baserad enbart på mimesis och är fri från verklig 
knapphet – den har bara ett värde för att vi tror att den gör det. Den virtuella världens ekonomi 
liknar dock den verkliga ekonomin genom att den kommer att ha ekonomiska cykler som liknar 
den reala och finansiella ekonomin, men dessa fluktuationer kommer att förstoras. Marknader 
i metaversen drivs för närvarande av sentiment mer än verklig knapphet och kan som sådana 
böja lagarna för utbud och efterfrågan. 

Metaverse är en uppslukande, alternativ verklighet som, även om den bara existerar på 
blockchain-nätverket, är verklig. Det är en virtuell 3D-värld där man, genom en avatar, umgås, 
arbetar, leker, skapar och i princip ... existerar.

Icke-fungibla tokens (NFT) är kryptografiska tillgångar i en blockkedja med unika identifiering-
skoder och metadata som skiljer dem från varandra. Till skillnad från kryptovalutor kan de inte 
handlas eller bytas mot likvärdighet. Detta skiljer sig från fungibla tokens som kryptovalutor, 
som är identiska med varandra och därför kan fungera som ett medium för kommersiella 
transaktioner.

Spela för att tjäna-spel är videospel där spelaren kan få belöningar med verkligt värde

Intäktsdelning är fördelningen av intäkter, den totala mängden intäkter som genereras av försäl-
jning av varor och tjänster mellan intressenterna eller bidragsgivarna.
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DEFINITIONER OCH ORDLISTA 

Bregrepp Definition

Strukturkapital delas i internet strukturkapital och externt strukturkapital. Internt strukturkap-
ital kan bestå av tillämpade stödsystem för utvecklingsprocesser, ledning och produktion samt 
modeller för kunskapsöverföring och dokumentation. Även bransch- och marknadsinformation, 
patent och uppfinningar etc räknas hit. Det externa strukturkapitalet kan bestå av varumärke, 
kund- och leverantörsrelationer, nät av samarbetspartners med mera. 

TOXIC betyder dålig attityd och beteende i ett onlinespel sammanhang. Det är inte ovanligt att 
en spelare är förolämpad på något sätt. En spelare som ständigt klagar, tutar eller svor beskrivs 
som TOXIC

Avser utdelning av Agilit nuvarande verksamhet till Agilits aktieägare genom en utdelning av 
aktierna i Agility helägda dotterbolag Nya Agilit AB

Avser överlåtelsen av Agilit tillgångar och skulder till Nya Agilit

Avser åternotering av RightBridge Ventures på Nasdaq First North Growth Market med anled-
ning av Transaktionen 

Strukturkapital

Toxic behaviour eller toxicity

Utdelningen

Verksamhetsöverlåtelsen

Åternotering
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RightBridge Ventures AB

Norrlandsgatan 24 
111 43 Stockholm 
 
IR@rightbridgeventures.se 
https://www.rightbridgeventures.se

Legal Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB

Strandvägen 1 
104 40 Stockholm 
+46 8 545 322 00

info@eversheds-sutherland.se 
https://www.eversheds-sutherland.com

Agilit Holding AB

Kung Oscars väg 11C 
222 35 Lund 
 
info@curando.se 
www.curando.se

Certified Adviser

Amudova AB

c/o Nybrogatan Business Center 
Nybrogatan 6 
114 34 Stockholm

08 - 546 017 58 
info@amudova.se

ADRESSER 

Revisorer

Grant Thornton Sweden AB

Kungsgatan 57 
Box 7623 
111 22 Stockholm

+46 8 563 070 00 
info@se.gt.com 
https://www.grantthornton.se

Central 
Värdepappersförvaltare

Euroclear Sweden AB Box 191  
101 23 Stockholm 
08-402 90 00

customer.relations@euroclear.com 
https://www.euroclear.com
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