
FundedByMe presenterar 2017 års resultat - ökar omsättningen
med 52%
Under 2017 växte FundedByMe strategiskt med en 52% ökning av omsättningen mot föregående år och med en minskning av
den årliga förlusten med 44% jämfört med föregående år. Siffrorna för 2017 presenterades vid bolagsstämman den 16 maj.
Bolaget ser tillbaka på ett år av god tillväxt, stark efterfrågan på marknaden och har även fått klarhet i vägen framåt genom
förslaget på ny lagstiftning. FundedByMe har sett ett expansivt inflöde av kunder som letar efter investeringsmöjligheter och
vill investera.

ProForma 2017
ProForma nettomsättning: 38 569 743 SEK
ProForma resultat: - 2 760 202 SEK
Balansomslutning: 48 291 483 SEK
Soliditet 51%

FundedByMe resultat 2017
Årets intäkter: 6 347 399 (4 181 764) SEK. Vinstökning 52%
Årets nettoresultat (resultat efter skatt): -5 894 941 (- 10 570 674) SEK. Minskad förlust med 44%
Summa tillgångar: 35 695 764 (11 375 772) SEK
Fritt eget kapital: 8 250 779 SEK

År 2017 passerade företaget 100 000 investerarmedlemmar och totalt 33 kampanjer finansierades med framgång (uppnått 100% av
investeringsmålet). Det kan jämföras med 20 framgångsrikt finansierade kampanjer under de första månaderna 2018. Dessutom
avslutade företaget själv året med en framgångsrik crowdfundingkampanj som resulterat i att FundedByMe idag har över 1400 aktieägare.

"FundedByMes styrelse och team har arbetat extremt hårt på att flytta bolagets fokus från bara expansion till en tillväxt kombinerat med
intäkter. Jag är mycket glad över att se att siffrorna pekar i rätt riktning med en minskad förlust, ökad omsättning och en hög tillväxt i
medlemsantal. Vår strategiska konsolidering leder till organisk och strategisk tillväxt av medlemmar, intäkter, affärer och marknadsställning.
Därför utesluter vi inte fler strategiska förvärv om de rätta uppstår. Vi är väldigt stolta över årets prestationer och är mycket glada över vad som
ligger framför oss. Vi är ett bra team och redo för fortsatt tillväxt.", säger Daniel Daboczy, VD och medgrundare.

FundedByMe är delägare i flera globala partnerbolag. Sedan tidigare har bolaget haft delägda bolag i Finland, Malaysia och Singapore och
2017 innefattade en expansion till Dubai UAE. Under 2018 har ytterligare ett nytt kontor lanserats i Polen och strategiska dialoger har
initieras för vidare expansion till nya platser.
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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 500 miljoner. Bolaget har mer än 110,000
registrerade investerar medlemmar från närmare 200 länder. FundedByMe har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt samägda
partnerbolag i Dubai, Finland, Malaysia, Polen och Singapore. För mer information vänligen besök hemsidan: www.fundedbyme.com


