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• Atlas Capital Group S.A. (ACG) är ett riskkapitalbolag 
som grundades 2011 och som investerar i tidiga skeden i 
tillväxtföretag

• ACG har hittills avyttrat två företag, det ena med en 7x 
avkastning på 2,5 år, det andra med 11x avkastning på 4 år

• Personerna bakom ACG kombinerar en gedigen erfar-
enhet av riskkapitalbranschen med en stor kunskap om 
entreprenörskap, värdeskapande och affärsutveckling

• ACG:s portfölj består idag av nio företag i olika stadier. 
Fyra av dessa har valts ut för att ingå i ACG Alpha Invest,  
baserat på bolagens mognadsgrad och gemensamma  
synergi i risk kontra potential 

• ACG Alpha Invest är ACG:s första fondliknande struktur, 
där investerare ges möjlighet att ta del av flera tillväxt- 
resor 

• Idag äger ACG Alpha Invest 12–16 % i fyra företag, med 
sikte att generera en avkastning på 7x inom 3–5 år

• ACG Alpha Invests tar in upp till 50 miljoner SEK, med 
lägsta investering 1 miljon SEK

SAMMANFATTNING
Alla fyra företagen befinner sig i lanseringsfas, men med 
etablerade och beprövade affärsmodeller

• Lifvs Scandinavia: Första kedjan med obemannade 
livsmedelsbutiker i Norden. Den första butiken  
öppnades i mars 2019. Vid årsskiftet hade 6 butiker 
öppnats och målsättningen är 80 butiker vid slutet av 
2020. Förutom att öka antalet butiker i Sverige finns 
det redan planer på att expandera både konceptuellt 
och geografiskt

• iGotcha Studios: En svensk spelstudio för utveckling 
av underhållningsspel online. Har under 2019 genom-
fört kontinuerliga smyglanseringar och förbättringar 
av det första spelet, Harveston, vilket har fått väldigt 
bra mottaganden på marknaden. Nu planeras lanser-
ing i full skala. Ytterligare spel är under planering, 
inklusive potentiellt väldigt lönsamma IP-lanseringar, 
dvs ett spel baserat på ett känt varumärke

• Moosh.pt: En fullt licensierad onlineoperatör för 
odds- och kasinospel. En av få operatörer som har 
blivit licensierade att bedriva onlinespel i Portugal, 
där spelmarknaden nyligen har reglerats och där  
relationen online/offline för spel liknar det som rådde 
i Sverige omkring 2005. Teamet är väldigt kvalificerat 
och lanseringen av plattformen i januari 2020 innebar 
ett stort genombrott

• The Park: En av de första coworking-verksamheterna  
i Stockholm; öppnade sin första adress 2002. Idag 
bedriver The Park verksamhet på fyra platser om  
totalt 14 000 kvm. Marginalerna är stabila och ökar. 
Under 2020 kommer den totala ytan att dubblas till  
28 000 kvm, vilket inkluderar både nya lokaler i Stock-
holm och en expansion av verksamheten till Göteborg 
och Malmö

D E  F Y R A  AC G  A L P H A  I N V E S T  I N V E S T E R I N G A R N A

ACG Alpha Invest består av fyra företag som kortfattat presenteras här. Kontakta gärna ACG om 
du vill veta mer om något av dem.



ATLAS CAPITAL GROUP4 | 

Atlas Capital Group S.A. (ACG) är ett privatägt företag 
utan kopplingar till något annat finansiellt företag.

ACG investerar i projekt i tidiga skeden, i regel redan i 
startup-fasen. ACG investerar i företag med en attraktiv 
affärsmodell, starka entreprenörer och alltid med en tyd-
lig plan för exit.  ACG strävar efter att vara aktiva ägare i 
sina investeringar och är i regel engagerade på styrelsenivå 
i företagen, för att på så sätt garantera inflytande och kon-
troll över utvecklingen i de olika portföljbolagen.

De första investeringarna görs i regel med interna medel. 
Externa investerare erbjuds att delta i projekten när de har 
mognat och är redo för marknaden. Det innebär att ACG 
tar den initiala risken; när externa investerare tas in har 
många av de stora hindren klarats av. När företaget väl är 
redo för marknaden erbjuds investerare att delta genom 
ytterligare kapitalisering av företaget eller genom att  
investera i aktier som innehas av ACG. Oftast kan invest-
erare delta i projekten genom en kombination av de båda 
uppläggen.

ACG har inget branschfokus, utan snarare ett opportu- 
nistiskt förhållningssätt som grundas på tre utvärderings-
villkor:
1. Personerna bakom företaget
2. Marknaden, affärsidén och möjligheten att markant 

utveckla verksamheten

ATLAS CAPITAL 
GROUP OCH  
INVESTERINGEN

3. Företagets potential. I takt med att företaget växer 
och blir framgångsrikt kan ACG sedan erbjuda sitt 
investerarnätverk att gå med i nästa steg för att sedan 
fortsätta att utveckla företaget mot en större exit

Då ACG går in tidigt och är med och finansierar en stor del 
av företagets tidiga utveckling, innebär det att ACG ofta 
äger en majoritet av aktierna när företaget är redo för nästa 
nivå med externa investerare. Externa investerare som vill 
köpa in sig i företaget vid den tidpunkten gör det därmed 
i många fall via ACG:s aktier.

ACG har nu beslutat att lägga visst ägarskap i fyra port-
följföretag i ACG Alpha Invest, där en investerare på 
detta sätt kan köpa in sig i samtliga fyra på en gång. Den 
röda tråden hos dessa portföljbolag är att de befinner sig i  
relativt tidiga skeden men med beprövade affärsmodeller. 
Med det sagt varierar risker och avkastningar en del dem 
emellan, vilket gör att kombinationen skapar en attraktiv 
portfölj.

ACG Alpha Invest är med största sannolikhet det första av 
flera liknande investeringsupplägg, som blir komplement 
till direkta investeringar i ACG:s olika innehav.
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LIFVS  
SCANDINAVIA
Den första kedjan med obemannade livsmedelsbutiker i Norden

M A R K N A D E N

Den svenska livsmedelsbranschen omsätter 300 mdr SEK 
per år vilket gör den till en av de viktigaste industrierna  
i landet. Tillväxten är stabil och följer den allmänna  
befolkningsökningen.

Trenden inom livsmedel har varit tydlig: små lokala livs-
medelsbutiker ersätts av stormarknader, ofta nära stora 
köpcentrum. Över 4 300 livsmedelsbutiker, huvudsakligen 
i glesbygdsområden, har stängts i Sverige under de senaste 
30 åren. Att driva en livsmedelsbutik på landsbygden är 
sällan lönsamt, vilket leder till minskat serviceutbud och 
som följd även befolkningsminskning i många glesbygds- 
områden.

C A S E T

Tanken med Lifvs är att driva små, smarta och obeman-
nade livsmedelsbutiker. Till en början placeras butikerna 
i samhällen som ligger lite längre bort från befintliga  
butiker, men i förlängningen kommer Lifvs även att eta-
blera sig i mer centrala lägen. Butikerna har ett fullsorti-
ment om drygt 500 olika varor, vilket gör Lifvs till det per-
fekta alternativet både för dem som vill veckohandla och 
dem som bara behöver kompletteringshandla.

Lifvs är öppet dygnet runt. Miljö är alltid i fokus, vilket 
märks både på sortimentet som är miljövänligt och ofta 
producerat i Norden samt på lokala samarbeten i syfte att 
minimera avfall och främja det lokala samhället.

NYCKELN TILL LIFVS AFFÄRSMODELL är att varje steg 
– från logistik till inköp, via marknadsföring och kom-
munikation, hela vägen till den faktiska köpupplevelsen 
– kan göras smartare och mer relevant genom teknik. De 
tekniska lösningarna skapar en butik som är obemannad 
och alltid öppen så att kunderna kan handla precis när 
som helst. Teamet bakom Lifvs har stor erfarenhet av B2C, 
digitala affärsmodeller och teknisk innovation. Dessa kun-
skaper gör Lifvs till en ledande spelare inom food tech.

Lifvs Scandinavia
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Lifvs Scandinavia

Mobil butik
• 25 kvm

• 500 olika varor (SKU, stock keeping unit)  

• Skräddarsydd flyttbar container
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Lifvs Scandinavia

Tack vare den teknikdrivna affärsmodellen kan Lifvs fylla 
en nisch på marknaden, nämligen att erbjuda ett färskt 
fullsortiment nära hemmet, även utanför tätorter. Trots 
att butikerna är små, 25–45 kvm, har de fler än 500 unika 
varor, utvalda för att kunderna i princip ska kunna köpa all 
sin mat i sin lokala Lifvs-butik. Bolaget öppnar nya butiker 
klustervis, där ett kluster typiskt sett utgörs av 4–6 butik-
er. Logistik och lagerhantering sker enligt samma modell 
där 1-2 kluster delar på ett färskvarulager och 3-4 kluster 
delar på ett kolonialvarulager. Lifvs samarbetar med några 
få utvalda leverantörer, vilket leder till bättre priser och 
villkor.

Kunderna använder Lifvs-appen för att öppna dörren till 
butiken, skanna varorna och betala. Via appen har Lifvs 
tillgång till alla kunddata vilket ger stora möjligheter 
att skräddarsy kommunikation. Den kan också ge lever-
antörer information som leder till relevanta kampanjer 
och merförsäljning.

Koloniallager

Klusterhub  
med färskvarulager

Klusterhub  
med färskvarulager

Klusterhub  
med färskvarulager

Klusterhub  
med färskvarulager

Lifvs beställer från leverantörer som levererar 
direkt till lagerenheterna. Färskvaruleveranser 
upp till fem gånger per vecka, kolonialvaror upp 
till två gånger per vecka.
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Betalar genom att  
godkänna i appen

Scannar varor med app

Kund tar varor

Butiksdörr öppnas  
med appen

Registrering i app

Kund lämnar butik

Så här fungerar det

Lifvs Scandinavia
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”Intresset för Lifvs är redan stort, 
både från media och branschen.”

Lifvs Scandinavia
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Preliminär expansionsplan
Mark/område finns på förslag
Bekräftad mark/område

  Initiala kluster

Lifvs Scandinavia

FYRA KOMPONENTER I LIFVS KONCEPT gör det mycket 
mer skalbart än andra koncept på marknaden:
• Den egenutvecklade tekniken är state-of-the-art och 

byggd för expansion – och Lifvs äger alla immateriella 
rättigheter (IP, Intellectual Property).

• Butiksproduktionen är extremt effektiv – det tar mindre 
än en vecka från färdiga myndighetstillstånd tills att 
butiken öppnar

• Två standardiserade butiksdesigner – duplicering är  
extremt enkel

• Genom klustermodellen expanderar Lifvs inte med en 
utan flera butiker samtidigt

Tack vare sin skalbarhet har Lifvs en väldigt ambitiös 
tillväxtplan för den svenska marknaden:

2019 2020 2021
Antal butiker 6 80 260
Omsättning (MSEK) 2 76 470
EBITDA (MSEK) (-7) (-10) 28

Varje ny butik innebär en initial investering om ca 250 000 
SEK och leasingkostnader på 11 000 SEK/månad. Efter sex 
månader beräknas en butik nå en omsättning på 300 000 SEK 
exkl. moms, vilket ger en rörelsemarginal på 9 %.

Intresset för Lifvs är redan stort, både från media och bran-
schen, vilket ytterligare befäster företagets ledande roll inom 
food tech.

P OT E N T I A L E N

Affärsplanen för de kommande åren kombinerar fortsatt 
tillväxt i Sverige med internationell expansion och vidare 
konceptutveckling. Områden som analyseras inkluderar 
matkasseavhämtning, färdigmat, lokalt anpassat sortiment 
och licensiering av tekniken till andra aktörer inom handel.

Sannolikt kommer Lifvs inom 2–3 år att köpas upp av ett 
större riskkapitalbolag eller en spelare i branschen.

ACG Alpha Invest äger 13,89 % av Lifvs Scandinavia.
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M A R K N A D E N

2018 ökade antalet mobiltelefonanvändare med 100 mil-
joner – i januari 2019 fanns det fler än 5,1 miljarder unika 
användare. Prognosen för mobilappintäkter för 2020 är 189 
miljarder USD globalt och om trenden fortsätter kommer 
80 % av det från spelappar.

Inom spelappsköp sker 75 % när man väl är inne i appen, 
vilket är fem gånger högre än för appar i allmänhet. Det 

IGOTCHA STUDIOS
En svensk spelstudio för utveckling av underhållningsspel online som 

nu lanserar sitt första spel

iGotcha Studios App Store Ratings

finns således en enorm potential för dem som lyckas  
etablera sig på spelmarknaden.

En av de mest framgångsrika mobilapparna hittills är det 
platsbaserade spelet Pokémon Go som lanserades 2016. 
Under dess första 80 dagar laddades det ned 550 miljoner 
gånger och gav bruttointäkter på 470 MUSD.

iGotcha Studios
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iGotcha Studios

C A S E T

iGotcha Studios är en svensk spelutvecklare som precis 
håller på att lansera sitt första stora spel, Harveston, en 
kombination av platsbaserat (t.ex. Pokémon Go) och  
bygga-egen-värld (t.ex. Farmville). Fördelen med att kom-
binera dessa genrer är att spelarna kan spela och utveckla 
sina miljöer både när de är ute och när de är hemma i soffan.

Spelet är för närvarande i de sista stadierna av sin soft 
launch och visar på mycket bra siffror inför den officiella 
lanseringen under första halvåret 2020. Spelet fångar det 
mobila spelarbeteendet som har drivit de mest framgångs-
rika spelen, inte minst kartfunktionen som har utvecklats 
uppskattas mycket och driver återkommande trafik.

Intäkterna i spelet kommer från tre håll:
• Mikrobetalningar. Alla kan spela gratis, men vissa 

funktioner i spelet kan snabbas upp och utökas genom 
att betala. Det är en beprövad modell i spelbranschen, 
med en uppskattad intäkt på i genomsnitt 1 € per an-
vändare och månad

• Prenumeration. Genom vecko- eller månadsprenumer-
ation aktiveras ett socialt nätverk av spelare som ger 
spelaren ytterligare fördelar

• Sponsrade videor och annonser. Kampanjer, evene-
mang och reklamvideor som snabbar på spelet fungerar 
bra, inte minst inom platsbaserade spel

Mikro- 
betalningar

Prenumeration

Sponsrade 
videor och 
annonser
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iGotcha Studios

Höst 2020

Eventuell exit 
(Serie A eller B)

Januari 2019 

Soft launch

Q3 eller Q4 2021

Lansering IP-spel

Vår 2020

Påbörja förhandling 
kring IP-spel

Q2 2020

Serie A

Q1 2020

Lansering

2019

Sommar  2020

IP-avtal påskrivet

2020

2021
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Givet att spelet utvecklas som planerat ger det följande resultat:

P OT E N T I A L E N

Förutom det första spelet finns ytterligare planer och 
projekt i pipelinen:
• Nya spel. Genom att återanvända kodbasen och driva 

marknadsföring på flera plattformar kommer utveck-
lingstiden att minska för kommande spel, samtidigt 
som sannolikheten för en framgångsrik lansering ökar

• IP-spel. Diskussioner förs redan om att utveckla ett 
spel under ett globalt känt varumärke, vilket skulle  
driva både företaget och värderingen avsevärt 

• B2B-plattformslösningar. Tack vare vår plattform och 
vårt erfarna utvecklingsteam har vi möjlighet att skapa 
nya spel mycket snabbt. Det öppnar upp för samarbet-
en med andra spelutvecklare som kan använda vår kod 
och gedigna arkitektur för deras design. Det skapar 
inte bara en stabil grund för partnerskap inom bran-
schen utan sprider även riskerna

• Mobil utgivare. Med ett stabilt branschnätverk, en 
etablerad modell för spellansering samt en stabil platt- 
form och nätverk av spelare kommer iGotcha Studios 
ha goda förutsättningar att agera som utgivare av spel 
från mindre spelutvecklingsstudior

En exitstrategi för iGotcha Studios är bli uppköpt av en 
större spelstudio eller av ett företag som vill addera använ-
dare och bättre teknik till sin verksamhet. Multiplarna 
varierar en hel del beroende på spelframgångarna, men 
framgångsrika studior har tidigare gett över 100x.

ACG Alpha Invest äger 12,50 % av iGotcha Studios AB.

År 1 År 2 År 3

Marknadsföringsinvestering (€) 1.250.000 11.500.000 19.500.000 

Övriga kostnader (€) 1.600.000 12.500.000 20.000.000 

Antal spelare 1.000.000 5.000.000 6.000.000

Intäkter (€) 3.100.000 52.000.000 72.000.000

iGotcha Studios
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MOOSH.PT
En fullt licensierad onlineoperatör för odds- och kasinospel i Portugal

M A R K N A D E N

Marknaden för onlinespel har varit en av de snabbast väx-
ande under de senaste 15 åren och den förväntas fortsätta 
växa. Den globala marknaden för onlinespel domineras av 
den europeiska marknaden som står för 49 % av den globala 
omsättningen. 

Den portugisiska spelmarknaden omsätter 1,5 mdr € per 
år med en uppskattad årlig 
tillväxt på 5–10 %. Tillväx-
ten förväntas huvudsak-
ligen ske online, där Por-
tugal är en förhållandevis 
underutvecklad marknad. 
I likhet med trenden i 
övriga Europa har den 

portugisiska marknaden för onlinekasinon och oddsspel 
nu reglerats och alla operatörer behöver licens.

Onlinemarknaden ökade från en bruttospelintäkt (GGR) 
om 87 M € 2016 till 125 M € 2017. Siffrorna för de senaste 
12 månaderna är 177,5 M € med 400 000 nyregistrerade  
användare. Tillväxten inom online förväntas fortsätta med 
25–30 % per år.

Moosh.pt fick det slutliga godkännandet av sin licens i juli 
2019. Därmed är bolaget en av de första fullt licensierade 
onlineoperatörerna i landet och har en stark position att 
bli en av marknadsledarna. Sajten, som erbjuder ett fullt 
utbud av odds- och kasinospel, lanserades i januari 2020, 
med mycket lovande inledande resultat. 

“Tillväxten inom 
online förväntas 
fortsätta.”

Moosh.pt

Nya spelarregistreringar online

0

200 000

H2’16–H1’17 H2’17–H1’18 H2’18–H1’19

400 000

600 000

Total GGR online (gross gaming revenue) 

Sportsbook GGR Casino GGR

0

100

H2’16–H1’17 H2’17–H1’18 H2’18–H1’19

200
€M
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Moosh.pt

C A S E T

Moosh.pt erbjuder både vadslagning med fasta odds samt 
kasinospel till konsumenter i Portugal. Företagsstruk-
turen är anpassad till marknaden: ägarbolaget är på Malta 
(Blueyellow Invest Ltd) med en lokal operatör i Portugal; 
därmed optimeras vinsterna i bolaget samtidigt som alla 
regler och förordningar följs.

DET FINNS TRE HUVUDFAKTORER för att nå framgång 
inom onlinespel: den tekniska plattformen, management 
samt marknadsföringskompetensen. Moosh.pt har alla 
dessa på plats:

• Plattformen och oddsmotorn driftas av SBTech, en  
ledande aktör i branschen som levererar till många av 
de största europeiska operatörerna

• Ett handplockat urval av kasinospelsleverantörer med 
NetEnt och iSoftBet i spetsen, två ledande leverantörer 
i branschen

• En fokuserad marknadsföringsstrategi med en mix av 
reklam och partnerskap (affiliates), framtagen av ett 
marknadsföringsteam som har tidigare framgångar på 
samma marknad

Företagets management är ett av de mest kvalificerade i 
Portugal med över 75 års sammanlagd branscherfarenhet. 
VDn har över 10 års framgångsrik branscherfarenhet och 
har själv handplockat sitt team. Företaget har med andra 
ord alla förutsättningar som krävs för att bli framgångsrikt. 
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Moosh.pt

”Internationella operatörer  
letar ständigt efter lokala  
bolag att köpa upp, vilket  
ger Moosh.pt en stark position. ”
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MOOSH.PT HAR MEDVETET strukturerats för tillväxt 
och kommer därmed att vara mer flexibla än många av 
konkurrenterna när det gäller att hitta de bästa lösning- 
arna för att slå sig in på och ta en substantiell andel av 
den portugisiska spelmarknaden.

Med antagande om ett relativt måttligt antal registre-
rade spelare är prognoserna som följer:

2020 2021 2022

Bruttointäkt, GGR (M €) 8 14 19

Nettobidrag (M €) 0,7 3,5 6,5

EBIT (M €) (-1,1) 1,5 4,3

P OT E N T I A L E N

Internationella spelaktörer letar ständigt efter lokala 
bolag att köpa, vilket ger Moosh.pt en stark position; 
tillväxten i marknaden och komplexiteten i att få en 
licens gör Moosh.pt till en mycket intressant uppköp-
skandidat. Liknande uppköp har skett i intervallet 50–
75 M € och Moosh.pt beräknas ha siffror som inom två 
år stöder en sådan värdering. Företaget kan eventuellt 
avyttras ännu tidigare; diskussioner förs redan med två 
stora europeiska operatörer.

ACG Alpha Invest äger 13,16 % av Blueyellow Invest 
Ltd, moderbolag till Moosh.pt.

Moosh.pt
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THE PARK
En av Stockholms ledande coworking-aktörer

M A R K N A D E N

Coworking, dvs att många företag hyr in sig i gemensamma 
kontorslokaler, har varit en av de snabbast växande indus-
trierna i Sverige de senaste fem åren. Eftersom efterfrå-
gan på kontorslokaler är hög och många snabbväxande 
företag föredrar flexibilitet framför stabilitet, beräknas 
marknaden fortsätta växa. Tillväxten sker på bekostnad av 
traditionella långa hyreskontrakt; samma trend finns även 
internationellt. 

Sverige har både ett stort antal startupföretag och relativt  
restriktiva bestämmelser vad gäller centralt belägna  
byggprojekt, vilket gör att marknaden lämpar sig väl för  
coworking. Marknaden värderas till hundratals miljoner euro. 

The Park

Coworking-yta i Stockholm 
(m2)

143 312

 2011  2017  2018

32 884

181 219

FASTIGHETSAGARNA.SE

De 19 största aktörerna inom  
Coworking i Sverige har under det  

senaste året ökat sina ytor med

27 %
FASTIGHETSAGARNA.SE
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The Park
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The Park

C A S E T

The Park har 14 000 kvm kontorsyta i Stockholm och är 
därmed en av de största coworking-aktörerna i Sverige. 
Tillväxtplanen för de kommande åren utökar den tota-
la ytan till cirka 60 000 kvm och omfattar lokaler i både 
Göteborg och Malmö. Idag har The Park ungefär 1300 
medlemmar från 500 företag.

The Park fokuserar på lokaler med goda kommunikationer 
och långa hyresavtal.

I N TÄ K T E R N A  KO M M E R  F R Å N  F E M  K Ä L LO R :

1. Fyra nivåer av kontorshyror
Separata rum, fasta platser, mobila platser och tillgång till 
lounge

2. Event och konferenser
The Park erbjuder mötesrum och utrymmen för konfer-
enser och evenemang för medlemmar och externa gäster. 
Totalt finns cirka 50 konferensrum, åtta större utrymmen 
för event samt två stora terrasser; kapacitet för 2–300  
personer

3. Restaurang och catering
The Park Södra har ett eget 400 kvm stort kafé som är 
öppet för både allmänheten och medlemmar

4. Företagssponsorer
Via The Parks partnerskapsprogram ges företag access till 
ett brett nätverk av talanger och entreprenörer

5. Diverse företagsrelevanta tilläggstjänster 
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FÖRUTOM GEOGRAFISK expansion, både nationellt och 
internationellt, växer The Park via strategiska samarbeten. 
Utöver ett flertal samarbeten med några av Sveriges främsta 
fastighetsbolag samarbetar bolaget även med IKEA. Det 
är ett samarbete som innebär ett kostnads- och resurs- 
effektivt sätt att designa och möblera nya lokaler med 
kvalitetsmöbler. IKEA:s globala management är engagerat, 
eftersom The Park är världens första coworking-verksam-
het helt designad och möblerad av IKEA. Samarbetet med 
IKEA kommer också att fungera som en hörnsten i The 
Parks internationella expansion.

Läs mer och se filmer på: 
https://www.ikea.com/se/sv/
ikea-business/the-park-en-kreativ- 
arbetsplats-foer-de-manga- 
entreprenoererna-pub6af8d2e1

The Park, totalyta och antal lokaler
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The Park

2020
TRIKÅFABRIKEN 
HAMMARBY SJÖSTAD

2000 m2

Exempel på kommande expansion
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”The Park uppvisar redan en  

rörelsemarginal på cirka 16 %.”

The Park
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P OT E N T I A L E N

The Park uppvisar redan en rörelsemarginal på cirka 16 %, 
vilket helt och hållet används till att finansiera vidare  
expansion. Tack vare tillväxten inom coworking och The 
Parks starka varumärke erbjuder fastighetsutvecklare ofta 
upp till ett år hyresfria lokaler. Huvudsaklig kostnad för 
expansion blir därför personalkostnader, främst inom 
försäljning.

Två jämförbara svenska värderingsexempel:
• United Spaces. Två lokaler om totalt 11 000 kvm kon-

torsyta, omsättning 80 M SEK 2018, EBIT -8 M SEK. 
Under hösten 2018 gjordes en nyemission via crowd-
funding till värdering 100 M SEK. I januari 2019 köpte 
Castellum samtliga aktier till värderingen 200 M SEK. 
Via det förvärvet förväntas bolagets kontorsytor öka 
med 40 000 kvm kommande tre år.

• Convendum. Etablerat 40 000 kvm sedan 2016. Omsätt- 
ning 57 M SEK 2017, EBIT -13 M SEK. Hösten 2018 togs 
55 M SEK in till en värdering strax över 400 M SEK.  
Huvudinvesterare var Göteborgsbaserade fastighets-
bolaget Wallenstam, som därmed förvärvade cirka 11 % 
av bolaget. Convendum siktar på en börsintroduktion.

Givet dessa multiplar är en 10x försäljning av The Park 
inom 3–5 år mer än rimlig. ACG Alpha Invest äger 15,63 % 
av The Park.
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Sammanfattningsvis har alla dessa fyra företag stora  
möjligheter till god avkastning:
• Lifvs Scandinavia: avkastningsprognos 8–16x inom  

3–5 år. Värdering idag 90 M SEK

• iGotcha Studios: avkastningsprognos 9–18x inom  
3–5 år. Värdering idag 100 M SEK

FINANSIELL  
INFORMATION 
OCH PROGNOSER

iGotcha
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• Moosh.pt: avkastningsprognos 5–8x inom 3–5 år. 
Värdering idag 95 M SEK

• The Park: avkastningsprognos 5–10x inom 3–5 år. 
Värdering idag 80 M SEK

ACG Alpha Invest totalt prognostiserar 7–13x avkastning 
inom 3–5 år.
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ERBJUDANDET I 
SAMMANDRAG

Belopp: 50 miljoner SEK

Andelar: 500

Pris per andel: 100 000 SEK

Minsta investering: 1 miljon SEK (10 andelar)

Lägsta avkastningsränta (hurdle rate): 6 % per år

Avgift: 20 % på vinster överskridande den årliga lägsta avkastnings- 
   räntan vid tidpunkten för exit av respektive bolag

Investeringsperiod: Investeringar tas emot från 15 januari 2020, tills fullinvestering   
   eller senast 30 april 2020

Livslängd: Max 5 års utveckling av företagen, exit inom ytterligare 2 år
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SUMMERING 

• ACG Alpha Invest är en spännande möjlighet att vara 
med i projekt som annars är stängda för externa invest-
erare, med en förväntad 3–5-årig avkastning på över 7x

• Även om samtliga fyra företag har etablerade och  
beprövade affärsmodeller har de sinsemellan olika  
karaktäristika:

Lifvs Scandinavia befinner sig på en fantastisk 
tillväxtresa och får otroligt mycket intresse från 
både leverantörer, kunder, media och potentiella 
köpare

iGotcha Studios är det företag med störst risk/högst 
avkastning i portföljen, eftersom att branschen är my-
cket volatil och det hittills endast finns, förvisso väldigt 
positiv, soft launch-data att förlita sig på. Uppsidan är 
enorm om spelet tar fart

Kontaktuppgifter
Anders Holmgren

Partner, Atlas Capital Group

Telefon: +46 733 761860

Epost: anders.holmgren@atlascapitalgroup.net

Moosh.pt är en av få licensierade operatörer i en sedan 
länge beprövad bransch och har dessutom sin marknads 
förmodligen bästa management

The Park är redan etablerat, går med vinst idag och har en 
mycket realistisk expansionsplan för kommande år

• De fyra företagen varierar alltså i mognad och strat-
egiskt fokus. Tillsammans bildar de en diversifierad 
portfölj som kombinerar spännande avkastningsprog-
noser med hanterbar riskexponering

• Teamet bakom ACG har stor erfarenhet och en ge-
digen meritlista vad gäller företagsutveckling och 
värdeskapande och ser fram emot att välkomna dig till 
ACG Alpha Invest, en fondliknande investering med 
hög potential
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DISCLAIMER 
Broschyren utgör inte ett prospekt och har således inte upprättats i enlighet med till exempel bestämmelserna i lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och EU-kom-
missionens förordning (EG) nr 809/2004. Informationen i denna broschyr utgör inte ett erbjudande att förvärva, 
teckna eller på annat sätt handla med aktier i ACG Alpha Invest AB. Broschyren har således inte registrerats hos 
Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om handel med finansiella instrument. 
Informationen i denna broschyr får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller 
till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, 
Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan 
åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra 
värdepapper i ACG Alpha Invest AB har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, 
enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftnin-
gen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller 
indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas 
av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan 
jurisdiktion i USA. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till 
allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Bolagets bedömningar 
och antaganden. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen och samtidigt ha i åtanke att framtida 
resultat, utveckling eller framgång kan skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar. Bolaget gör inga utfästelser att 
offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat 
utöver vad som krävs enligt lag. Med reservation för felskrivningar.





Atlas Capital Group S.A  |  2, rue Drosbach, L-3372 Leudelange, Luxembourg  |  Email: info@atlascapitalgroup.net


