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Investcorp invests in FreshToHome  

Investing in the growing India e-grocery ecosystem  by partnering with one of the fastest growing 

fresh fish and meat e-commerce businesses  

 

Bahrain, 15 November 2020 – Investcorp today announced that it has invested in FreshToHome, 

one of the world’s largest fully integrated online brands in fresh fish and meat, as a part of a US $121 

million funding round alongside other prominent investors.  

 

Investcorp has been evaluating several potential opportunities which are beneficiaries of the COVID-

19 led boost in e-commerce and health and hygiene awareness in India. FreshToHome is a direct 

beneficiary of shifting demand from fish and meat purchases that have typically been made in the 

past at wet markets. FreshToHome’s brand promise of “100% Fresh and 0% Chemicals” was a big 

enabler of its growth during the COVID-19 pandemic. 

 

FreshToHome creates a positive social and economic impact by enabling sellers to directly source 

from fishermen and farmers through its state-of-the-art and Artificial Intelligence-powered supply 

chain. Such use of technology reduces food waste for suppliers to less than 2% versus an estimated 

15% in traditional unorganized markets.  

 

As estimated by Euromonitor International, the consumer fish and meat segment in India in 2019 

was a US $94 billion market. FreshToHome is one of the largest fully integrated e-commerce 

businesses with approximately 1.5 million B2C orders per month and an US $85 million annualized 

sales run rate on the platform. FreshToHome enables its marketplace sellers to source and sell high-

quality meat and fish directly from livestock farmers and fishermen in most major Indian cities. 

FreshToHome is also expanding its offering in the GCC region, with a presence in all the emirates 

of UAE and plans to enter Saudi Arabia in the near term. 



 

 

Gaurav Sharma, Head of Private Equity at Investcorp India commented: “At Investcorp, we look at 

companies who redefine the category in which they operate with proven top-line and bottom-line 

impact. We believe that FreshToHome fits this bill perfectly and is poised to achieve significant scale. 

We look forward to this partnership and supporting the company in seeking to realise its full 

potential.” 

 

Shan Kadavil and other co-founders of FreshToHome have a Silicon Valley entrepreneurship 

background, having in the past been part of leadership teams of companies such as Zynga 

(NASDAQ: ZNGA). Some of the early backers of FreshToHome include Mark Pincus - Zynga 

founder, David Krane - CEO of Google Ventures, Pete Briger - Chairman of Fortress, Abdul Aziz Al-

Ghurair - Chairman of Mashreq Bank, Rajan Anandan of Sequoia and other renowned investors  

 

In India, Investcorp invests in mid-market companies in consumption-linked sectors, including 

consumer tech, healthcare, financial services and technology. In addition to FreshTohome, 

Investcorp’s recent investments in India include: InCred, ASG, Zolo, Citykart, Intergrow Brands, 

Bewakoof.com and NephroPlus. The focus is on targeting first-generation entrepreneurs who aim to 

scale up businesses with asset-light models and proven unit economics.  

 

- Ends- 

 
About Investcorp  
 
Investcorp specializes in alternative investments across private equity, real estate, credit, absolute return 
strategies, GP stakes and infrastructure. Since our inception in 1982, we have focused on generating attractive 
returns for our clients while creating long-term value in our investee companies and for our shareholders as a 
prudent and responsible investor. 
 
We invest a meaningful portion of our own capital in products we offer to our clients, ensuring that our interests 
are aligned with our stakeholders, including the communities that we operate within, towards driving 
sustainable value creation. We take pride in partnering with our clients to deliver tailored solutions for their 
needs, utilizing a disciplined investment process, employing world-class talent and combining the resources 
of a global institution with an innovative, entrepreneurial approach. 



 

 
Investcorp has today a presence in 12 countries across the US, Europe, GCC and Asia, including India, China 
and Singapore. As of June 30, 2020, Investcorp Group had US $32.2 billion in total AUM, including assets 
managed by third party managers, and employed approximately 450 people from 44 nationalities globally 
across its offices. For further information, visit www.investcorp.com and follow us @Investcorp 
on LinkedIn, Twitter and Instagram. 
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 في الهند "فريش تو هوم"تستثمر في إنفستكورب 

 في قطاع مزدهر جدا    ا  واحدة من أسرع شركات التجارة اإللكترونية لألسماك واللحوم نمو

 

، FreshToHomeأنها استثمرت في "فريش تو هوم"    اليوم أعلنت إنفستكورب  –  2020  نوفمبر  15البحرين،  

واحدة من أكبر العالمات التجارية المتكاملة في العالم في مجال التجارة اإللكترونية لألسماك واللحوم وهي 

 ات منتوظيف جذبتكي يرمليون دوالر أم 121تمويل بقيمة عمليات  سلسلةتم االستثمار كجزء من و الطازجة.

 . هنفس في الوقتآخرين مستثمرين بارزين 

 

تعزيز التجارة   " لناحية19  –تأثير جائحة "كوفيد  من    التي تستفيدإنفستكورب العديد من الفرص    جاء ذلك بعد تقييم  

شراء  علىل الطلب من تحو  "فريش تو هوم"  وقد استفادت. ة والنظافة في الهنديالصح ةوعيتاإللكترونية وال

التقليدية. ومن العناصر  في الماضي عادة  في األسواق الرطبة يحصلي كان ذال عبر اإلنترنت األسماك واللحوم

% من 0% طازجة وفيها نسبة 100األساسية لنمو "فريش تو هوم" خالل الجائحة العالمية تعه دها بكون سلعها "

 الكيماويات".

 

مباشرة من للباعة المنتجات  توفيرمن خالل ايجابيا  يا  واقتصاديا  تأثيرا  اجتماع"فريش تو هوم" شركة  حققت

يقلل هذا االستخدام للتكنولوجيا والتي تدعمها تقنية الذكاء الصناعي.  سلسلة التوريد عبرالصيادين والمزارعين 

 التقليدية غير المنظمة.٪ في األسواق  15٪ مقابل ما يقدر بنحو 2لموردين إلى أقل من  من جانب امن هدر الطعام  

 

، بلغ حجم السوق االستهالكية لقطاع األسماك واللحوم في الهند عام "يورومونيتور إنترناشونال"وفقا  لتقديرات 

هي واحدة من أكبر شركات التجارة "فريش تو هوم"  . وتجدر اإلشارة إلى أن  مليار دوالر  94  ما مجموعه  2019

شهريا  ومعدل مبيعات  من األفراد إلى الشركات مباشرةمليون طلب  1.5من  اإللكترونية المتكاملة مع ما يقرب

اتها.  مليون دوالر    85ره  اقدمسنوي   سماك أها في األسواق من الحصول على لحوم وتباعالشركة    وتُمك نعبر منص 



 

 

تو هوم"  وتوس ع "فريش عالية الجودة مباشرة من مربي المواشي والصيادين في معظم المدن الهندية الكبرى.

، كما تخطط للتوسع في اإلمارات العربية المتحدةلها  حضور معأعمالها نحو دول مجلس التعاون الخليجي، 

 دخول المملكة العربية السعودية في المدى القريب.و

 

مدير قسم االستثمار في الشركات الخاصة في الهند: "نحن في إنفستكورب ننظر إلى الشركات   قال غوراف شارما

"فريش التي تعيد رسم المجاالت التي تنشط فيها وتحقق الكثير من العائدات اإلجمالية واألرباح الصافية. ونعتقد أن  

إلى نتطلع إلى هذه الشراكة وكبير. لذا    لتحقيق نموتو هوم" ينطبق عليها هذا الوصف تماما ، وأنها في وضع مالئم  

 ".دعم الشركة في سعيها لتحقيق كل إمكاناتها

 

"فريش تو هوم" يملكون خلفية في ريادة األعمال اكتسبوها من جدير بالذكر أن شان كادافيل وشركاءه في تأسيس 

ومن بين (. ZNGAسيليكون فالي، بعد العمل في فرق القيادة في شركات مثل "زينغا" )الرمز في ناسداك: 

"غوغل ، وديفيد كرين الرئيس التنفيذي لشركة زينغامارك بينكوس مؤسس "فريش تو هوم" الداعمين األوائل لـ

، وعبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، مجلس إدارة "فورترس"رئيس  بيت بريغر ، وفنتشرز"

 .، ومستثمرون آخرون"سيكويا"وراجان أناندان من 

 

عبر قطاعات مرتبطة باالستهالك في اإلشارة إلى أن إنفستكورب تستثمر في الهند في األسواق المتوسطة  وتجدر

تستهدف الفرص عبر قطاع التكنولوجيا االستهالكية والرعاية الصحية والخدمات المالية و. البالدجميع أنحاء 

"فريش تو هوم"، استثمرت إنفستكورب في سبع شركات، هي: إنكريد، آي إس جي، . وعالوة على والتكنولوجيا

ستهداف رواد ازولو، سيتيكارت، إنترغرو براندز، بيواكوف.كوم، نيفروبالس. وينصب تركيز إنفستكورب على 

الخفيفة  ةالرأسماليباستخدام نماذج األصول  أعمالهمإلى توسيع نطاق  يسعونالذين  الجديداألعمال من الجيل 

 واألداء اإليجابي الراسخ.

 

 -انتهى-



 

 

 نبــذة عن إنفستكورب 

الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات إنفستكورب هي شركة عالمية متخصصة في االستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة  
، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعمالئها مع خلق قيمة طويلة األجل في الشركات المستثَمر فيها 1982العامة، والبنى التحتية. ومنذ تأسيسها عام 

 والمساهمين لديها، كونها مستثمرًا حكيمًا ومسؤواًل.

هات إنفستكورب جزءًا كبيرًا من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعمالئها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الج تستثمر 
مع احتياجاتهم،  قةالمعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عمالئنا لتقديم حلول متواف

 عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي.

ها الهند، الصين وسنغافورة. دولة من الواليات المتحدة األمريكية، أوروبا، دول مجلس التعاون الخليجي، وصواًل الى آسيا بما في  12وإلنفستكورب اليوم حضور في  
مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول ُمدارة من قبل مديرين  32.2، بلغ إجمالي األصول الُمدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2020يونيو  30حتى تاريخ 

 جنسية في مكاتبها حول العالم. 44موظفًا من  450مستقلين. ويعمل في الشركة ما يقارب 

   Investcorp@أو متابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي  www.investcorp.com زيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:للحصول على الم
 . Instagram  Twitter LinkedInفي كل من 

  

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ 
 إنفستكورب

 عبدالغني ندى 
17515467 973 + 

nabdulghani@investcorp.com 
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