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Anders Torell lanserar Breed Ventures, en hybrid av en startup-accelerator
och strategipartner. Han är tidigare grundare och vd till det nedlagda NCCägda techbolaget Loop Industries, med bolag som Loop Rocks och Hauly i
ekosystemet. Breed Ventures fokuserar på att tackla näringslivets utmaningar
med att utveckla och lansera affärsdriven innovation genom arbetsmetoder
som kundcentrerad utveckling, design thinking och lean startup.
- Det som gör Breed Ventures unikt är att vårt team har gedigen erfarenhet
från att driva ny innovation i digitala ekosystem från idé till marknad inom
storbolagskontext. Vi behärskar hela kedjan från affärsstrategi,
produktutveckling och go-to-market till internpolitik och att vd eller styrelse
fattar beslut på rätt underlag. Vi har varit med om både framgång och
motgång och det är utifrån dessa lärdomar vi positionerar oss. Vi vet hur svårt
och utmanande det kan vara att driva nya idéer i större bolag, säger Anders
Torell i en kommentar.
- Breed Ventures grundades i frågeställningen varför så många bolag
misslyckas med innovation, digital transformation och nya affärsmodeller. I
dialog med flera affärsledare vet vi att för mycket fastnar i innovationslabb,
på IT-avdelningen eller som interna processer. Vi accelererar den
utvecklingen och ser till att fokus ligger på att ta produkten till marknaden så
snabbt och affärsmässigt som möjligt, för att sedan lära oss av marknaden
och utifrån det optimera produkt-market-fit.
Breed Ventures har i dagsläget ett proptech-bolag under utveckling vilket
förväntas lanseras i slutet av 2019.

- Vår verksamhet kretsar primärt kring utvecklandet av produkter som skapar
nya affärer och intäktsströmmar. Under min tid på Loop Industries blev det
uppenbart för mig att näringslivets efterfrågan av den här typen av förmågor
är stor. De letar efter professionella som själva drivit och gjort resan, inte
bara pratar om den.
Flera av Loop Industries tidigare medarbetare finns med i Breed Ventures.
Anna Wahlström, CPO, Erik Mårtensson och Di Chai, utvecklare, är med från
start i det nya bolaget.
- Dream teamet är på plats och vår framtid börjar nu. Många idéer som inte
fick rum i Loop Industries verksamhet får nu nytt liv i Breed Ventures. Ihop
med strategiska partners kan vi investera i idéer vi tror på. Med vårt nätverk
inom tech, finans och industri återstår det nu bara att skapa nya allianser för
affärsmässig framgång.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Torell, vd Breed Ventures, 070-605 85 14
Bilder på Anders hittar du här.

Breed Ventures fokuserar på att tackla näringslivets utmaningar med att
utveckla och lansera affärsdriven innovation genom arbetsmetoder som
kundcentrerad utveckling, design thinking och lean startup. Breed Ventures
har kontor på Epicenter i Stockholm och huvudägare är Anders Torell.

