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Aventura Group:s influencerbolag TicToc 
Ventures ingår exklusivt licensavtal med Larsson 
& Jennings
Aventura Group:s nyligen bolagiserade Tic Toc Ventures (TT Ventures AB) har idag signerat 
ett licensavtal med klock- och smyckesvarumärket Larsson & Jennings. Avtalet ger TicToc 
Ventures exklusiv rätt till varumärket på den kinesiska marknaden och rätt att designa, 
producera och marknadsföra nya kollektioner. Avtalet inkluderar även en option att inrätta ett 
samriskbolag för Kina vid senare tillfälle.

Larsson & Jennings är ett svensk-brittiskt varumärke som grundades år 2012. Med London som bas, 
säljer bolaget exklusiva egendesignade klockor, smycken och solglasögon till både kvinnor och män. 
Genom att ta inspiration från både Sverige och Storbritannien kombinerar varumärket klassisk tidlös 
design med ett hållbart förhållningssätt. Idag är de största marknaderna UK och USA, och genom 
avtalet med TicToc Ventures tar man alltså nu steget in i Kina.
 
TicToc Ventures kommer att lansera Larsson & Jennings i Kina genom samarbeten med flera kända 
kinesiska influencers. Den första kollektionen blir tillsammans med TicToc Ventures “Influencer in 
Residence” Angelene Sun, med över en kvarts miljon följare i Kina. 
 
”Detta är det första samarbetsavtalet för TicToc Ventures och en spännande satsning för att 
experimentera med en ny modell med att lansera DTC-varumärken på den kinesiska marknaden 
genom att skapa unika samarbeten med lokala influencers för att driva försäljningen”, berättar Johan 
Aledal, medgrundare och CCO på Aventura.
 
Enligt det internationella analysbolaget Research and Markets var den totala smyckesmarknaden i 
Kina år 2020 värd cirka 800 miljarder kronor, och en växande andel av försäljningen görs via digitala 
kanaler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.
group
 
Om Aventura
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och accelerator som skalar 
konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av 
internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på 
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Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i 
Shanghai och Hong Kong. För mer information besök . www.aventura.group

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.

Om TicToc Ventures 
TicToc Ventures erbjuder en plattform för influencers att lansera och skala sitt varumärken i Kina. 
Bolagets mål är att möjliggöra den fulla marknadspotentialen för influencers på den kinesiska 
marknaden genom att hjälpa influencers att lansera och bygga varumärken och kollektioner i eget 
namn. För mer information besök .www.tictoc.ventures

Om Larsson & Jennings
Vi är ett varumärke som designar klockor och tillbehör, grundat med viljan att utmana det 
konventionella. 100% veganskt och plågeri-fritt. Vi sätter hållbarhet först. Från Stockholm & London. 
För mer information besök .www.larssonjennings.com

Denna information är sådan information som Aventura Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:
s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2021-09-14 12:05 CEST.
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