Αυξάνεται η δύναμη των κινεζικών
startups - Η Kathy Xu στο τοπ 10
της λίστας "του Μίδα"
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ΗKathy Xu, μία εκ των ιδρυτών της Capital Today, γελάει όταν μιλάει για την αρχική της επένδυση
στην κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου JD.com, η οποία ξεκίνησε σε μια νυχτερινή
συνάντηση με τον ιδρυτή της Richard Qiangdong το 2006:
"Συναντηθήκαμεστις 10 το βράδυ και μιλούσαμε έως τις 2 τα ξημερώματα!" λέει στο Forbes. "Του
έδωσα πενταπλάσιο ποσό από αυτό που μου ζήτησε -ανησυχούσα πολύ ότι αν δεν το έκανα θα
συναντούσε άλλους επενδυτές".
ΗCapital Today κατάφερε να γίνει ο μόνος πρώτος επενδυτής της startup και η επιταγή της Xu $18 εκατ. δολ.- είχε μεγάλη απόδοση, καθώς η JD εξελίχθηκε σε γίγαντα του ηλεκτρονικού
εμπορίου, με την Xu να συνεργάζεται στενά με τον Qiangdong, δίνοντάς του χρήσιμες συμβουλές
για το branding της εταιρείας. Δύο χρόνια αφότου η JD εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2015, η
εταιρεία της Xu αποκόμισε κέρδη 2,9 δισ. δολ.
Δύοχρόνια μετά, κατά τη διάρκεια των οποίων είχε συνάψει και νέες συμφωνίες, η Xu κάνει το
τολμηρό της ντεμπούτο στη λίστα του των επενδυτών με το "Άγγιγμα του Μίδα" για το 2019, και
κατατάσσεται στις 10 πρώτες θέσεις των venture capitalists του κόσμου κατά την πρώτη που
χρονιά που συμπεριλήφθηκε σε αυτή (η δουλειά της είχε προηγουμένως επισημανθεί στη λίστα
του Forbes για 25 κορυφαίες γυναίκες venture capitalists στην Κίνα).
Στηλίστα αυτής της χρονιάς εμφανίζονται 21 επενδυτές που είτε έχουν κινεζική εθνικότητα είτε
εργάζονται για εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην Κίνα. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό
επενδυτών αυτής της κατηγορίας που έχει μπει ποτέ στη λίστα, κάτι που δείχνει την αυξανόμενη
δύναμη των κινεζικών "οικοσυστημάτων" εταιρειών startup και venture capital.
ΗXu λέει ότι η Capital Today, που διαχειρίζεται περίπου 2,5 δισ. δολ., συγκεντρώνει όλη την
ενέργειά της σε εταιρείες που βρίσκονται στην Κίνα και εξυπηρετούν την αγορά της και δεν έχει
κανένα ενδιαφέρον να κοιτάξει έξω από τα κινεζικά σύνορα.

"Υπάρχουνόλο και περισσότερα χρήματα εδώ τώρα, έτσι, χτίζοντας μία σχέση με τον
επιχειρηματία και ξοδεύοντας πολύ χρόνο μαζί του είναι πιο σημαντικό από ποτέ" σημειώνει,
επισημαίνοντας την εγγύτητα σαν πλεονέκτημα σε σχέση με τους επενδυτές εκτός χώρας, που
απλώς κάνουν επιχειρηματικά ταξίδια κατά διαστήματα.
"Είναιμια αρκετά μεγάλη αγορά, η οικονομία τα πάει καλά, η επιχειρηματικότητα είναι εντυπωσιακή
και αρχίζουμε να βλέπουμε μια πραγματική έκρηξη καινοτομίας για πρώτη φορά” τονίζει. "Είναι μια
επικερδής αγοράς για να εστιάσει κανείς".
ΗXu λέει ότι η ομάδα της κάνει αυστηρά μόνο πέντε ή έξι συμφωνίες τον χρόνο με επιχειρήσεις
που έχουν πελάτες καταναλωτές (business-to-consumer) και αφιερώνει πολύ χρόνο στους ιδρυτές
εταιρειών στις οποίες επενδύει.
Πέρααπό την JD.com, στο χαρτοφυλάκιο της Capital Today περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η
κινεζική εταιρεία παιγνίων NetEase, η εκπτωτική ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου MeituanDianping, η ιστοσελίδα αγγελιών Ganji.com (που συγχωνεύτηκε με το 58.com το 2015), η Yifeng
Pharmacy, που μπήκε στο χρηματιστήριο το 2015 και η εταιρεία πώλησης ζεστών σνακ Three
Squirrels Snack Food.
ΆλλοιΚινέζοι επενδυτές που συμπεριελήφθησαν στη λίστα είναι ο Neil Shen, συνέταιρος της
Sequoia China, που είναι πρώτος στη λίστα για δεύτερη χρονιά, ο J.P. Gan, συνέταιρος της
Qiming Venture Partners’, ο οποίος βρίσκεται στην πέμπτη θέση και ο Hans Tung της GGV
Capital, ο οποίος κατέλαβε την έβδομη θέση.
Ολόκληρη η λίστα των Κινέζων επενδυτών.
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