
Allt fler kvinnor investerar genom crowdfunding.
FundedByMe vill lyfta fram kvinnan som självklar i finansvärlden, varje dag året om. Under 2017 stod kvinnor för 27% av det
insamlade kapitalet till entreprenörer via FundedByMes plattform. Motsvarande siffra för januari och februari i 2018 påvisar
ytterligare en ökning till 32% investerat av kvinnor.

FundedByMe ser även att cirka 45% av alla transaktioner utförda under perioden är utförda av kvinnor, vilket innebär att de investerar
nästan lika ofta i onoterade bolag men med mindre belopp.

Den traditionella finansvärlden brottas konstant med dystra siffror där kvinnor ständigt är underrepresenterade både som investerare och som
entreprenörer. DI Digital publicerade nyligen en artikel som återigen bekräftade denna trend att 1% av det traditionella investerarkapitalet gått
till kvinnliga entreprenörer. Tidigare kartläggningar visar även att framgången för kvinnliga entreprenörer som söker finansiering genom
FundedByMe och crowdfunding är högre än för de manliga.

“Ursprungligen byggde vi FundedByMe för att säkerställa att bra entreprenörer, som dock inte nödvändigtvis är stereotypa såsom exempelvis
kvinnor, också skulle ha access till en stabil och sund finansieringskälla. Det som driver mig framåt är främst när jag ser att min dotter, trots att
hon är född i ett av världens modernaste länder inte kommer att ha samma access till kapital ifall hon väljer att bli entreprenör.” säger Daniel
Daboczy, medgrundare och vd FundedByMe.

Företaget ser att kvinnliga entreprenörer attraherar kvinnliga investerare och andelen kvinnliga investerare som registrerar sig som
medlemmar på FundedByMe’s plattform då kvinnliga entreprenörer publicerar sina kampanjer ökar.

69% kvinnliga delägare i Paradiset

För några av FundedByMe’s mest framgångsrika crowdfundingkampanjer har kvinnor investerat i majoritet. Johannes Cullberg, grundare av
Paradiset Matmarknad, kommenterar resultatet av sin crowdfundingkampanj “Jag kan meddela att vi på Paradiset har 69% kvinnliga ägare.
/stolt minoritet.”

“Vi ser att kvinnor i högre utsträckning än tidigare investerar i onoterade bolag. Under 2016 var 22 % av investerarna kvinnor och för 2017 har
det växt till att vara 27% av investerarna. Vår målsättning är att oberoende av kön, engagera alla svenskar till att se på onoterade bolag som
den guldgruva det potentiellt skulle kunna vara. För både entreprenörer och investerare, nationellt och internationellt”. konstaterar Michaela
Berglund, nytillträdd CMO hos FundedByMe.
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FundedByMe är en av få ”full-service crowdfunding plattformar” som erbjuder finansieringsstöd genom equity crowdfunding. Sedan start har
bolaget hjälpt mer än 470 bolag från mer än 25 olika länder och totalt samlat in över SEK 490 miljoner. Bolaget har mer än 107,000
registrerade investerar medlemmar från närmare 200 länder. FundedByMe har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt samägda
partnerbolag i Dubai, Finland, Malaysia, Mexico, Polen och Singapore. För mer information vänligen besök hemsidan: www.fundedbyme.com


