INVESTERARBREV 3 den 5 februari 2018

Bästa investerare i Asset&Hedge
Jag vill återkomma till alla er med några väsentliga förtydliganden efter synpunkter som inkommit
från er efter förra investerarbrevet;
Först och främst måste klargöras att alla som investerare satsat pengar i Asset&Hedge har investerat
i ett bolag som inte bedriver eller har bedrivit någon verksamhet. Satsade pengar har utlånats till
Times Kapitalförvaltning som valt vilka investeringar som skall göras och har förvaltat dessa.
Asset&Hedge har således enbart haft en tillgång, år efter år, och det är en fordran på Times vilket
framgår av årsredovisningarna. En intressant iakttagelse är att om man läser förvaltningsberättelsen i
2016 årsredovisning, så skulle man kunna göra en annan tolkning. Vi misstänker att den
årsredovisningen är fel och missvisande med för högt upptagna tillgångar. Detta är under utredning
och vi har påtalat detta för bolagets revisorer vars svar vi inväntar.
Vi har vidare funnit att kallelse till ordinarie bolagsstämma avseende 2016 inte gjorts på det sätt som
bolagsordningen anger, vilket betyder att fattade beslut på stämman den 6 maj 2017 är ogiltiga. De
är en nullitet. Vi kommer därför att kalla till ordinarie bolagsstämma för 2016 igen.
Asset&Hedge var likvidationspliktiga någon gång under första halvåret 2017. När vi tog över i juni
2017 konstaterade vi att konkurshotet var överhängande för både Asset&Hedge. Uppskattningsvis
hade en konkurs inneburit en utdelning på 10-20 öre per satsad krona till obligationsinnehavarna och
ingen utdelning till aktieägarna beroende på hur hög konkurskostnaderna skulle ha varit. Vi ansåg att
vi borde kunna göra det bättre och ansökte om företagsrekonstruktion för att ge oss tid att
utvärdera.
Vi tog ett annat viktigt beslut under rekonstruktionen och det var att prioritera finansieringen av
Highlander, inte bara för att det investerats mycket pengar i bolaget utan mest på grund av
utvecklingsarbetet nästan var klart. Inget kapital för denna satsningen har skett från Asset&Hedge.
Utan färdig produkt finns inte förutsättningar att sälja. Under slutfasen av utvecklingen har flera
stora Kapitalförvaltare bekräftat produkten vid flera tillfällen vilket spätt på förväntningarna. Nu är
Highlander ute och säljer och ledningen väntar sin första order inom kort. När den kommer får vi
bekräftelse på att beslutet var rätt.
Alla som har investerat i Asset&Hedge har gjort det efter eget övervägande och beslut. På samma
sätt kommer det att bli när avvecklingen av Times kommer att ske eftersom vi väljer modellen att ge
aktieägare och obligationsinnehavare möjlighet att genom ett dokumenterat erbjudande byta sina
värdepapper i Asset&Hedge mot aktier i Highlander. Det är du som avgör!
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