INVESTERARBREV 2 den 31 januari 2018

Bästa investerare i Asset&Hedge
Jag är Bo Svensson som drivit Sund Affärsbyrå i trettio år med redovisning, revision, skatter och
rådgivning som inriktning. Vi förvärvade Times den 11 juni 2017 för att vi såg möjlighet att förenkla,
förbilliga och därmed förbättra förutsättningarna för hela Times-strukturen att fortsätta verka som
aktivt investeringsföretag.
Snart stod det klart att bolagsstrukturen var allt en annat än enkel och eftersom den innehåller flera
nivåer trots en gemensam affär; att investera i projekt eller företag med bra värdetillväxt. Allt
finansierat av riskkapital i form av aktier och obligationslån i Asset & Hedge. Eftersom bolagen varit
otydliga i sin informationsgivning fanns det flera investerare som började tappa tålamodet vilket
dränerade likvida medel.
Vi beslöt då att ansöka om företagsrekonstruktion för att ge oss tid att bringa klarhet och att inte låta
en konkurs, som var överhängande, erodera värden i onödan. Företagsrekonstruktionen inleddes
den 4 juli vid Stockholms Tingsrätt.
Vi djupdök in i bolagsstrukturen och kunde vi konstatera att redovisningen i de olika bolagen inte var
korrekt utan uppvisar historiska brister som borde ha varit uppenbara om någon, främst revisorerna
lagt bolagspusslet. Årsredovisningarna som nu föreläggs här idag visar den verkliga bilden av
Asset&Hedge per balansdagen den 30 juni 2017 samt delårsrapport per den 31 december 2017.
Vi tog ett annat viktigt beslut under rekonstruktionen att prioritera finansieringen av Highlander så
att bolaget kunde slutföra sitt utvecklingsarbete och göra sig redo för att anta utmaningen att
marknadsföra och sälja förvaltningsplattform till stora förvaltare. Så har skett och bolaget har fått
intresse från potentiella kunder i flera länder. Det går att följa Highlanders fortsatta utveckling på
dess hemsida och speciellt på dess Live-Chat forum som hållits under januari av VD Anders Bergh.
Nästa Live-Chat med Anders Bergh är den 15 februari som är öppet för alla investerare. Vi bedömer
Highlander förutsättningar som goda och har beslutat tillsammans med Highlanders ägare att göra
bolaget till ett publikt avstämningsbolag så att alla investerare i Asset&Hedge kan bli direktägare i
Highlander. Innan så sker skall Highlander bli ett bolag istället för två, få en förstärkt styrelse, ha en
tydlig finansiell plan och att bolaget vunnit sin första orden som förväntas komma i närtid.
Investeringarna vi alla gjort i Asset&Hedge har skett antingen genom aktieköp, vilket är riskkapital,
eller genom att teckna och obligationslån. Lånevillkoren för dessa har varit udda eftersom de
innehållit villkor om; förlustavskrivning, ingen ränta utgår vid förlust och långa uppsägningstider. Det
borde uppenbart för alla och envar som innehar obligationslån att det är att likställa med riskkapital.
Vi avslutade rekonstruktionen den 4 januari eftersom vi beslöt målet nu skall vara att avveckla
Timesstrukturen, under innevarande kvartal, genom att alla investerare i Asset&Hedge skall bli
direktägare i Highlander och behandlas lika oavsett om man är aktieägare och/eller
obligationsinnehavare. På det viset är det lika dåligt för alla nu men lika bra för alla om och när
värdet på Highlander stiger.

Vi kommer så snart Highlander är klart skicka ett erbjudande till alla investerare, per brev, med
erbjudande att byta sina aktier/obligationer i Asset&Hedge mot aktier i Highlander. Dessförinnan
öppnar vi en service på Sund Affärsbyrå för er investerare att anmäla intresse att sälja eller köpa mer
aktier eller obligationer i Asset&Hedge. Det gör du enkelt genom att skicka ett mail till
asset@sundaffarsbyra.se om du vill köpa eller sälja värdepapper i Asset eller så skickar du till
hedge@sundaffarsbyra.se om du vill köpa och sälja värdepapper i Hedge. Vi kommer dagligen gå
igenom mottagna anmälningar och foga samman köpintressen med säljintressen och svara med ett
mail som sammanför den som vill köpa med den som vill sälja. Köpare och säljare gör därefter upp
affären och mailar tillbaka till byrån så att vi uppdaterar ägarregistret.
Times kontoret är nedlagt varför vi vill att du når oss med frågor eller funderingar som du har
antingen per mail till de ovan nämnda email-adresserna eller så ringer du till oss på tel 08-5600 5600.
Jag hoppas och tror att förslagna åtgärder ger oss alla en möjlighet att lägga Times bakom oss och
Highlander framför oss !
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