Året som har gått
År 2019 är nästan till ända och året kan enklast sammanfattas som ett överlevnads- och
omställnings år.
Bolagets egna kapital har sen en längre tid understigit det acceptabla vilket till största delen
beror på en upparbetad skuld om ca 2 msek till en tidigare samarbetspartner.
De alternativ vi har stått inför har varit 1. Konkurs alt. likvidation 2. Överlåta bolaget till
fordringsägaren 3. Överlevnad och utveckling av verksamheten.
Utgångspunkten i vårt arbete under året har varit att vi har sökt lösningar som gör att,
samtidigt som bolaget tillförs resurser för att göra oss skuldfria men också kan utvecklas,
aktieägarna får behålla så stor del av sitt ägande i bolaget som möjligt.
Den första åtgärden vi genomförde var att kvitta bort en del av bolagets skuldbörda mot
nyemitterade aktier i samband med årsstämman. Den andra åtgärden var att lägga allt
utvecklingsarbete/färdigställande av tjänster och produkter inom området för ”Säker
lagring och delning av information” på hyllan. Den tredje åtgärden har varit att fokusera på
vår produkt Vikingen (www.vikingen.se) dels öka intäkterna för befintlig produkt och dels
vidareutveckla verksamheten mot kryptomarknaden med utgångspunkt i Vikingen.
I våra diskussioner om hur vi ska vidareutveckla verksamheten kring Vikingen och
närliggande produkter och tjänster valde vi att gå vidare med att skapa ett Vikingen för
analys av kryptovalutor där vi hade fått ett antal förfrågningar från kunder samt att vi valt
att aktivera två produkter som utvecklats sen tidigare som rör robothandel, lämplig för
såväl traditionella värdepapper (t.ex. aktier) som kryptovalutor.
I samband med ovanstående har vi utökat vårt nätverk med Dennis Sahlström som har gott
renommé inom svensk kryptohandel och bakomliggande blockkedjeteknik och med
Advokatfirman Gösta Stenhorn som ska lotsa oss genom processen att under nästa år bli ett
marknadsnoterat bolag på mindre lista.
Ovan nämnda aktiviteter har under hösten presenterats för vår fordringsägare som anser
det vara acceptabelt att omvandla sin fordran mot nyemitterade aktier.
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I början av december genomförde vi så slutligen en extra bolagsstämma med syftet att
påvisa hur vi återställt bolagets egna kapital vilket vi har gjort med hjälp av aktivering av
tidigare nämnda produkter för robothandel.
Styrelseledamot Björn Lindström valde under hösten att avgå ur bolagets styrelse till
förmån för sitt arbete som VD för Addiva International AB. Styrelsen i 3 Prospect Invest AB
består av Lars-Magnus Helgegren, Bo Gerdland som också är bolagets VD samt Jim Beutler
styrelseordförande. Peter Östevik är VD för det helägda dotterbolaget Vikingen Financial
Services AB.
Nämnas kan också att gamla Cumula AB (numera Z2Tech AB) är i processen att likvideras
och att ca 60 st befintliga aktieägare i Z2Tech AB har fått erbjudande om att växla in
befintliga aktier mot aktier i 3 Prospect Invest AB. Ni som har återkopplat intresse kan
förvänta er att få dessa aktier levererade i januari 2020.
Så snart vi är klara med att sammanställa årets ekonomiska resultat återkopplas detta i
informationsbrev.
Den som har frågor eller funderingar kontaktar bolagets VD, Bo Gerdland på e-postadress
bo@3pi.com, mobil: 070 - 882 42 91 alternativt styrelsens ordförande Jim Beutler på epostadress jim@3pi.com, mobil: 070 - 277 79 38.

God Jul & Gott Nytt ÅR

Västerås den 24 december 2019

Bo Gerdland

Jim Beutler

Lars-Magnus Helgegren
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