
 

 
 

Front Ventures AB (publ) 
 556935-4946, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm 

www.frontventures.se 

Conax Group förvärvar 20 % av Reltime LLC  
 
 
Front Ventures portföljbolag, Conax Group AB (publ) (”Conax”) förvärvar 20 % av den finansiella 
plattformen Reltime (www.reltime.com). Bolagen ingår även avtal om en samarbetsmodell där Conax 
bl.a. erhåller intäktsandelar från Reltime.  
 
Reltime är en decentraliserad finansiell plattform, med HyFi (Hybrid Finance) Lending och nytänkande 
banktjänster. Deras lösningar baseras på Conax plattform. Conax har ingått ett avtal där Conax erhåller 
20% ägande mot att bolaget levererar sina patenterade lösningar till Reltime för att utveckla sina tjänster 
och lösningar på. Partnerskapet innebär även att Conax får ta del av Reltimes intäkter. 
 
Reltime planerar en STO (Security Token Offering) de närmaste månaderna där de förväntas värderas till 
20 - 25 miljoner USD och därmed förväntas Conax andel bli värd ca 4 – 5 miljoner USD.  
 
”Partnerskapet stärker vår position och låter oss nu agera på såväl traditionella marknader som hybrid- och 
kryptomarknader. Riskerna blir färre, möjligheterna fler. Detta är bara början för Reltime. Baserat på deras 
expansionsplaner inom det närmaste halvåret har Reltime potential att vara i nivå med dagens konkurrenter 
som idag värderas till över 1 miljard USD. Som ett exempel erbjuder aave.com en DeFi (Decentralised Finance) 
utlåningslösning och värderas idag till över 1,5 miljarder USD” säger Kim Forssell VD Conax Group.  
 
”Det är fantastiskt att se Conax framfart! Det finns en stor efterfrågan på deras produkter och lösningar och det 
händer saker precis hela tiden. Jag är inte det minsta förvånad att Conax emission blev fulltecknad.” säger 
Johan Lund VD Front Ventures. 
 
Om Conax Group 
Conax Group är ett fintechbolag som utvecklar högteknologiska programvaror och applikationer baserade 
på blockkedjeteknik. En del i bolagets strategi är att notera Conax på lämplig marknadsplats under 2021. 
Conax genomförde nyligen en emission på totalt 15 miljoner som snabbt blev övertecknad och utökad till 
20 miljoner. Front Ventures aktieägare erhöll förtur på units värda ca 3,7 miljoner kronor. 
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Om Front Ventures AB (publ) 
Front Ventures investerar i tillväxtbolag inom fintech och blockchain. Vi tillför kapital och resurser i 
syfte att snabbt accelerera bolagens värdeutveckling inför en framtida notering. Front Ventures B-aktie 
är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME. 
 
 
 


