Benson Hill huy động 150 triệu USD trong Vòng tài trợ Series D để thúc đẩy tốc độ đổi mới thực
phẩm trên quy mô toàn cầu
TTXVN (ST. LOUIS, ngày 29 tháng 10 năm 2020 / PRNewswire-AsiaNet / - Tài trợ do Wheatsheaf và GV khởi xướng với sự tham gia rộng rãi của các nhà đầu tư tập trung vào
chiến lược và môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trên toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp và thực phẩm.
- Benson Hill sẽ sử dụng quỹ để mở rộng quy mô hoạt động thương mại và công cụ đổi mới thực phẩm
nền tảng CropOS (TM) trên nhiều thị trường thực phẩm và nguyên liệu.
Benson Hill (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=29637331&h=2968916858&u=https%3A%2F%2Fbensonhill.com%2F&a=Benson+Hill ) đã thông báo kết thúc
vòng tài trợ Series D trị giá 150 triệu USD do Wheatsheaf Group và GV (trước đây là Google Ventures)
dẫn đầu. Công cụ đổi mới thực phẩm hàng đầu của công ty CropOS (TM)
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=29637331&h=3937595944&u=https%3A%2F%2Fbensonhill.com%2F%23inspiringscience&a=CropOS%E2%84%A2) khai thác sự đa dạng di truyền của tự nhiên để phát triển và thương
mại hóa các lựa chọn thành phần và thực phẩm lành mạnh và bền vững hơn mang lại lợi ích cho nông
dân, các công ty thực phẩm và cuối cùng là người tiêu dùng. Vòng tài trợ này sẽ thúc đẩy nỗ lực của
công ty công nghệ thực phẩm trong việc triển khai công nghệ nền tảng của mình, mở rộng phát triển đối
tác trên toàn bộ chuỗi cung ứng và các nỗ lực thương mại hóa sản phẩm quy mô.
Vòng tài trợ đã thu hút các nhà đầu tư đa dạng nhận ra mô hình kinh doanh chiến lược của công ty và
tiềm năng tác động đến sức khỏe và hạnh phúc của con người và hành tinh thông qua những tiến bộ
trong hệ thống thực phẩm. Các nhà đầu tư mới và trở lại bao gồm Argonautic Ventures, Caisse de dépôt
et position du Québec (CDPQ), Emart, GS Group, Louis Dreyfus Company, iSelect Fund, Fall Line
Capital, Mercury Fund, Prelude Ventures, Prolog Ventures, S2G Ventures và bổ sung các các nhà đầu tư
chiến lược và văn phòng gia đình.
Benson Hill thúc đẩy Sinh học đám mây (R), một ngành học kết hợp sức mạnh của khoa học dữ liệu,
máy học và kỹ thuật AI với sinh học thực vật và hệ gen. CropOS (TM) là nền tảng giúp cho kỷ luật này có
thể hành động được, giúp tăng tốc đáng kể độ chính xác và tốc độ phát triển sản phẩm. Nền tảng công
nghệ và sự hợp tác của Benson Hill cho phép tạo ra các lựa chọn thức ăn, thực phẩm và nguyên liệu
lành mạnh và bền vững hơn mà người tiêu dùng đang tìm kiếm, đồng thời mang lại năng suất cây trồng
mạnh mẽ mà nông dân yêu cầu.
"Là một công ty, chúng tôi tập trung đầu tư vào sự đổi mới để cung cấp lượng calo và chất dinh dưỡng
phù hợp cho dân số toàn cầu đang tăng lên trong một hệ thống thực phẩm ít hàng hóa hơn," Stephan
Dolezalek, Giám đốc điều hành tại Wheatsheaf Group cho biết. "Chúng tôi cảm thấy văn hóa và các đối
tác thúc đẩy Benson Hill tiến lên sẽ có tác động đáng kể đến các thách thức về sức khỏe và tính bền
vững đang gây gánh nặng cho hệ thống thực phẩm hiện tại của chúng tôi theo cách có lợi cho xã hội và
môi trường của chúng tôi."
"Chúng tôi rất vui mừng được đóng góp vào việc mở rộng quy mô công việc của Benson Hill nhằm thúc
đẩy một tương lai bền vững của thực phẩm bằng cách nhận ra tiềm năng tạo ra giá trị của sự đổi mới có
công nghệ" Max Clegg, Trưởng chương trình đầu tư mạo hiểm của Công ty Louis Dreyfus, LDC
Innovations, cho biết: "Sức mạnh của hệ gen và đa dạng di truyền phần lớn chưa được khai thác, và
chúng tôi tin rằng công nghệ và mô hình hợp tác của công ty mang lại hiệu quả và sự khác biệt sản phẩm
mới cho các bên liên quan trong chuỗi giá trị, từ nông dân đến người tiêu dùng cuối cùng."
"Phong trào protein từ thực vật có quy mô toàn cầu," Hewie Kang, Giám đốc điều hành của Emart, Tập
đoàn Shinsegae cho biết. "Các cải tiến sản phẩm của Benson Hill, đặc biệt trong lĩnh vực mật độ protein

và dinh dưỡng, đã sẵn sàng để giúp đẩy nhanh hơn nữa việc áp dụng các giải pháp thay thế dựa trên
thực vật. lựa chọn thực phẩm lành mạnh cho người tiêu dùng toàn cầu. "
Với vòng tài trợ mới này, Benson Hill sẽ tiếp tục phát triển Cloud Biology (R) và công cụ đổi mới CropOS
(TM), tăng cường nỗ lực phát triển của đối tác, tiếp tục tuyển dụng những tài năng hàng đầu và thúc đẩy
sự ra mắt thương mại của Ultra-High Protein đầu tiên giống đậu tương vào năm 2021, cùng các sản
phẩm khác. Danh mục các giống đậu tương chất lượng cao của công ty cung cấp đầy đủ các thuộc tính
cao cấp theo yêu cầu, bao gồm khả năng tiêu hóa tốt hơn, axit béo omega tốt cho tim và protein cao hơn
phục vụ thị trường thực phẩm có nguồn gốc thực vật, dầu lành mạnh, thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng
thủy sản .
"Xã hội hiện nay của chúng ta đang ở ngã ba đường khi đại dịch đã bộc lộ những điểm mạnh và điểm
yếu trong hệ thống thực phẩm của chúng ta", Matt Crisp, Giám đốc điều hành Benson Hill cho biết (
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=29637331&h=74912192&u=https%3A%2F%2Fbensonhill.com%2Fleadership%2Fmatthewcrisp%2F&a=Matt+Crisp). "Các lựa chọn thực phẩm tạo ra sự thích thú, giúp chúng ta mạnh mẽ hơn và
giúp bảo tồn môi trường của chúng ta cần phải được tiếp cận với tất cả mọi người và sức mạnh của sự
đa dạng thực vật và đổi mới công nghệ có thể giúp thúc đẩy sự phát triển đó. Chúng tôi biết ơn mối liên
minh ngày càng được thắt chặt của các nhà đầu tư, các bên liên quan, những người nông dân và các đối
tác nhận ra sự cấp thiết và cơ hội của thời điểm này để suy nghĩ hợp tác và hiện đại hóa việc sản xuất
lương thực. "
Về Benson Hill
Benson Hill phát triển thực phẩm về phía trước với Cloud Biology (R) và nền tảng CropOS (TM), một
công cụ đổi mới thực phẩm hàng đầu kết hợp khoa học dữ liệu và máy học với sinh học và di truyền học.
Benson Hill trao quyền cho các nhà đổi mới để mở khóa sự đa dạng di truyền của tự nhiên từ thực vật
này sang thực vật khác, với mục đích tạo ra các lựa chọn thành phần và thực phẩm lành mạnh, có
hương vị tuyệt vời, có thể tiếp cận rộng rãi và bền vững. Thông tin thêm có thể được tìm thấy tại
bensonhill.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=29637331&h=3364652039&u=http%3A%2F%2Fwww.bensonhill.com%2F&a=bensonhill.com) or on Twitter at
@bensonhillinc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=29637331&h=2934798209&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbensonhillinc&a=%40bensonhillinc.).
Về Tập đoàn Wheatsheaf
Tập đoàn Wheatsheaf đầu tư vào các doanh nghiệp nông nghiệp và thực phẩm bằng cách sử dụng vốn
và kiến thức chuyên môn với tầm nhìn xa để mang lại lợi ích thương mại và xã hội lâu dài. Với một trong
những nhóm đầu tư lớn nhất và lâu đời nhất trong lĩnh vực này, Wheatsheaf hợp tác với các công ty
trong danh mục đầu tư của mình để tạo ra hiệu quả trong sản xuất và phân phối thực phẩm; phát triển
các mô hình kinh doanh sáng tạo và công nghệ để cung cấp thực phẩm giá cả phải chăng, bổ dưỡng và
an toàn, duy trì sức khỏe con người và sức khỏe của hành tinh. Thông qua việc triển khai các mô hình
kinh doanh và công nghệ như vậy trên quy mô thương mại, Wheatsheaf nỗ lực cung cấp các giải pháp
lâu dài để giải quyết một trong những thách thức cấp bách nhất của xã hội hiện đại - cung cấp thực phẩm
lành mạnh, bổ dưỡng để đáp ứng nhu cầu của dân số toàn cầu đang thay đổi. Tập đoàn Wheatsheaf là
một phần của Grosvenor Estate.
Giới thiệu về Công ty Louis Dreyfus (LDC)
LDC là nhà buôn bán và chế biến hàng nông sản hàng đầu. Tận dụng phạm vi tiếp cận toàn cầu và mạng
lưới tài sản rộng khắp để phục vụ khách hàng và người tiêu dùng trên toàn thế giới, công ty nỗ lực cung
cấp các sản phẩm phù hợp đến đúng địa điểm, vào đúng thời điểm - một cách an toàn, có trách nhiệm và
đáng tin cậy. Các hoạt động của họ trải dài toàn bộ chuỗi giá trị từ nông trại đến ngã ba, trên nhiều ngành
nghề kinh doanh (nền tảng). Kể từ năm 1851, danh mục đầu tư của công ty đã phát triển bao gồm Ngũ

cốc & Hạt có dầu, Cà phê, Bông, Nước trái cây, Gạo, Đường, Vận chuyển hàng hóa và Thị trường toàn
cầu. LDC cung cấp thực phẩm cho khoảng 500 triệu người mỗi năm bằng cách trồng, chế biến và vận
chuyển khoảng 80 triệu tấn sản phẩm. Được cấu trúc như một tổ chức ma trận gồm sáu khu vực địa lý
và tám nền tảng, công ty đang hoạt động tại hơn 100 quốc gia và sử dụng khoảng 18.000 nhân viên trên
toàn cầu.
Về Emart
Emart, một công ty có trụ sở tại Hàn Quốc, là nhà bán lẻ đa dạng bao gồm Đại siêu thị Emart, Thương
nhân Emart, mô hình bán lẻ tại kho, Shinsegae Food, sở hữu cơ sở sản xuất, kênh phân phối thực
phẩm, nhượng quyền nhà hàng và đồ uống quốc tế, Cửa hàng tiện lợi Emart24, cửa hàng tạp hóa nhỏ
Emart Everyday, khu phức hợp trung tâm thương mại cao cấp, Starbucks Hàn Quốc và SSG.COM (trung
tâm mua sắm trực tuyến). Danh mục đầu tư của họ cung cấp các tương tác rộng rãi với người tiêu dùng,
bắt nguồn từ các lượt truy cập hàng tháng của một nửa dân số Hàn Quốc và 20 triệu thành viên tích cực
của thẻ khách hàng thân thiết. Ngoài Hàn Quốc, Emart cũng có có mặt tại các thị trường bán lẻ ở châu Á
bao gồm Việt Nam, Mông Cổ, Philippines và Trung Quốc. Emart, thông qua bộ phận Tìm nguồn cung
ứng toàn cầu, điều hành một số văn phòng ở nước ngoài, bao gồm Emart America Inc., một tổ chức có
trụ sở tại Hoa Kỳ, giới thiệu các sản phẩm xuất / nhập khẩu thay mặt cho tất cả các Chi nhánh của
Emart. Tại Hoa Kỳ, Emart điều hành các cửa hàng tạp hóa cao cấp dưới tên Bristol Farms, Metropolitan
Market, New Seasons Market và những cửa hàng khác thông qua công ty con Good Food Holdings.
Thông tin thêm có thể được tìm thấy tại emartcompany.com
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=29637331&h=1100047636&u=http%3A%2F%2Fwww.emartcompany.com%2Fen%2Fmain.do&a=emartcompany.
com).
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