Denna presentation innehåller ett urval av Fatfish Global Venture ABs
innehav. Dessa innehav är de som Abelcos styrelse avser att fokusera på och
utveckla för att skapa värde.

Fatfish innehav befinner sig i olika utvecklingsstadier. Fatfish´s andel är idag 1-55%. Innehaven har starka
ledningsgrupper och ett unikt sätt att tillämpa sina affärsmodeller.

Delar av den Asiatiska Portföljen

Cloudaron är ett SaaS
bolag som bland annat
bygger special lösningar
åt företag
Bolaget tillhanda håller
även Cloud space åt
större företag och kan på
så sätt ha återkommande intäkter.
Bolaget omsätter ca:
150m SEK årligen.

Mobile gaming bolag som
är listade på den
Australiensiska listan ASX.
Har byggt genom förvärv
ett Community på över
350m spelare.
Bygger egna spel samt
publicerar spel åt andra
studios.
Har även startat ett E-sport
bolag.

SEK 315 miljoner

SEK 68,9 miljoner
i Marketcap

Fatfish roll:
- Tidig investerare

Fatfish roll:
Co-Founders
Styrelseplats

Fatfish andel av bolaget ~5,6%

Fatfish’s andel av bolaget ~55%

i Marketcap

iFashion är ett ledande företag inom
plattformsföretag med fokus på
investeringar och förvärv av modeoch livsstils-e-handelsföretag
baserade i Sydostasien.
Vår företagsstrategi är att aggregera
företag via fusioner och förvärv inom
E-handel för att skapa synergi bland
företagen.
Idag har iFashion 5st bolag och 9st
märken inom koncernen. Omsättning
är ca 40m SEK.
Under 2019 hade iFashion ett bud på
koncernens aktier som motsvarade
upp till 24m AUD

Fatfish roll:
Venture builder
Co-Founders
Fatfish’s andel av bolaget ~16,8%

Dating app som är en
hybrid mellan digital och
analog. Äger flera dating
appar inom Sydostasien.
Omsätter ca: 6m SGD och
finns i Singapore, Malaysia,
Indonesien och Thailand.

Lunch Actually har
förekommit i över
4,500 nyhetsinslag
och artiklar.

Fatfish roll:
Tidig investerare
Styrelseplats
Fatfish’s andel av bolaget ~2,8%

Portfölj Fintech

Partner med Allianz och Zürich
som säljer mikro försäkringar
genom bolagets plattform.
90% av den Malaysiska
befolkningen beräknas vara
underförsäkrade. Och
ungdomar vill nu se en
smidigare digitaliserad process
kring försäkringar.

Fatfish roll:
Co-Founder
Fatfish andel av bolaget: 56%*

* Ägs genom bolaget Fintech Asia Group

Driver en marknadsplattform
för jämförelser av
låneprodukter mellan banker
och låneinstitut i Indonesien.

Internetsiten RajaPremi.com är
den första försäkringsmarknads
plattformen som online i
Indonesien som tillhandahåller
produkter från olika
försäkringsinstitut

Erbjuder en ”peer-to-peer”
utlåningsplattform för
investerare genom fakturabelåning. Bolaget erbjuder
även peer-to-peer belåning
inom kryptobelåning.

Fatfish roll :
Tidig Investerare

Fatfish roll :
Tidig Investerare

Fatfish roll :
Tidig Investerare
Strategisk Investerare

Fatfish andel av bolaget: 29%*

Fatfish andel av bolaget: 27,7%*

Fatfish andel av bolaget : 50,7%*

Varför Sydostasien (SEA)?
Sydostasien är den
snabbast växande
internetmarknaden i
världen.

Källa:
e-conomy SEA by Temasek , Google

Internetekonomin ökar kraftigt

Internetekonomi tar större del av BNP än i USA

E-handel beräknas till $100 mdr år 2025

SEAs internetekonomi nådde $ 72
mdr under 2018. Den är på väg att
överstiga $240 mdr till 2025.

Internetekonomin nådde 2,8% av
BNP under 2018. Under 2025
beräknas den vara 8% av BNP
(USA beräknas till 6,5%).

E-handel: fördubblades år från år
till $23 mdr för 2018, och beräknas
att vara på $100 mdr vid år 2025.

Styrelse

Larry Gan
Styrelse ordförande

Tidigare Managing
Partner Accenture Asia
Tidigare global chef för
Accentures venture
fond
Tidigare ordförande i
Lotus Cars,
Storbritannien
Nuvarande / tidigare
styrelseledamöter i olika
banker, konglomerat
och teknikföretag.

Kin W. Lau

Vanessa Folkesson

Styrelsemedlem

Styrelsemedlem

Tog sitt första företag till
en börsnotering vid 28års ålder

Oberoende direktör
på Nine AB,
dotterbolag till
Billerud Korsnäs AB

Ansvarat för totalt 6
tekniska IPO: er över flera
jurisdiktioner
Serie entreprenör inom
mjukvara, media och
bioteknik
Utexaminerad från
Oxford Uni., & Uni. of
Manchester, Research
Associate @ Imperial
College London

Grundare av Sports
Republic, partner för
Kinas olympiska
kommitté
Första chef för
hållbarhetsinnovation
på IKEA

Kontor
Stockholm – head office

Singapore

Kuala Lumpur

Birger Jarlsgatan 18

71 Ayer Rajah Crescent

No. 3 Jalan Bangsar, KL Eco City

Co-Location med nyckelinnehav
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• Source of innovation

Tillväxt & Innovation
Deal-flow
Future Hub i Blockchain och Tech

•
•
•

Access to SEA market
Ledande global ICO hub

Co-Location med nyckelinnehav
Talangpool
Tech, finans och Back-office för hela gruppen

