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Idag lanserar vi Datablocks - byggstenar av finansiell data. 
 
Inom ramen för Datablocks erbjuder vi paketerade lösningar eller rena dataströmmar för integration hos 
kund. Hela Modular Finance bibliotek av finansiell data öppnas upp och bara fantasin sätter gränserna 
för leveransen. Genom att addera lager av fördefinierade beslutsregler kan vi dessutom erbjuda smarta 
dataströmmar. Leveransen sker via Modular Finance flexibla API. 
 
"Vi har sedan början av 2014 utvecklat och sålt egna SaaS-produkter. Vi har nu insett att vårt enorma 
bibliotek av, bearbetad och till stora delar unik, finansiell data kan erbjuda stor nytta för kunder även i 
mer skräddarsydda utföranden. Därför lanserar vi nu Datablocks" säger Petter Hedborg, VD och 
grundare av Modular Finance. 
 
"Genom lanseringen av Datablocks tar vi nästa steg i spridningen av vår data. Att kunna erbjuda smarta 
dataströmmar där informationen först filtreras genom fördefinierade beslutsregler kommer att innebära 
helt nya möjligheter för många av våra kunder" säger Måns Flodberg, Vice VD och grundare av Modular 
Finance. 
 
Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer om Datablocks! 
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Om Modular Finance 
 
Modular Finance startades 2013 av Petter Hedborg och Måns Flodberg som tidigare legat bakom 
investerarplattformen Introduce som grundades parallellt med studier vid Handelshögskolan och såldes 
till Remium 2012. CTO på Modular Finance är Rasmus Holm som har bakgrund från Netlight och 
Spotify. På ägarsidan återfinns, utöver grundare och CTO, Rite Ventures som varit tidiga investerare i 
bland annat Unibet, Neonet och Nebula. 

Modular Finance har som ambition att vara en ledande aktör i utvecklingen av nya digitala verktyg till 
finansmarknaden. Genom att kombinera en genuin passion för såväl börs som IT är målet att skapa 
oöverträffade verktyg till företag och investerare i både befintliga och helt nya nischer. 
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