FABA Venture Capital Token

FABA je venture kapitálová společnost s pozitivním přínosem pro náš život na Zemi

Náš Přístup
FABA LTD investuje do zajímavých, profesionálně prověřených projektů a za to získává vlastnický
minoritní podíl společností. Na základě finančních investic, časové angažovanosti Faba mentorů a široké
sítě strategických kontaktů se zvyšují valuace investovaných společností. S potřebným časovým horizontem se následně obchodní podíly společností prodávají.

Proč FABA
• realistický potenciál výnosu dosahuje 3x při
• unikátní spolupráce s firmami v portfoliu
unicorn investici 11x v horizontu 5 - 8 let
přispívající k významné tvorbě hodnoty
• zvýšená likvidita investice díky krypto-tokenu • široce diversifikované portfolio
• nejkvalitnější investiční příležitosti
• síť mentorů a partnerských universit
• investice do top 1 % přísně prověřených firem

Investiční Strategie
• Foodtech, Biotech, Umělá inteligence, Robotika, Vzdělávání, Technologie s dopadem na životní
prostředí a další oblasti s vysokým inovačním potenciálem
• 72 Seed, 33 Venture a 5 Private Equity Investic
• FABA obvykle drží podíly ve výši 10 % až 40 % na zainvestovaných společnostech
• 2 - 8 let průměrná doba aktivní spolupráce a tvorby hodnoty v jednotlivých investicích do exitu
podílu

Rozdělení Zisku
• Při úspěšném prodeji podílu společnosti ve FABA portfoliu, 30 % z výnosu je použito k reinvesticím
do dalších společností a 70 % sumy je rozděleno mezi investory na bázi pro rata dle množství držených tokenů
• Očekávaný potenciál výnosu, při zainvestování unicornu ve výši 1.100 % po dobu 8 let, tj. 138 % p.a.,
realistickým scénářem při nezainvestování unicornu je 282 % za dobu 8 let, tj. 35% p.a.
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Hooba Foods
Výrobce superfood alternativy masa z hlívy ústřičné

Reactor gen - 4
Revoluční vodíkový
reaktor

My Father‘s Hair
Přírodní kosmetika s tajnou
recepturou prokazatelně
podporující růst vlasů

For Long Life
Výrobce doplňků v oblasti zdraví,
životního stylu a kvality života

