
FundedByMe växer, har crowdfundat över 500 miljoner SEK
sedan start.
FundedByMe öppnar starkt under 2018 med att passera 500 miljoner i crowdfundat kapital till företagets kampanjer, 109,000
registrerade investerarmedlemmar samt med 11 bolag som redan nått 100% av sitt finansieringsbehov.

Bolaget genomförde en framgångsrik finansieringsrunda som stängde under det fjärde kvartalet i 2017. Företaget satsar nu för fortsatt
tillväxt nationellt och internationellt med flera nyanställda samt en ny strategisk etablering i Polen.

"Aldrig i våra vildaste drömmar kunde vi ha föreställt oss att vi kunde nå dessa siffror. Med tanke på att det tog oss ett helt år att samla in
den första miljonen är det ödmjukt och fantastiskt att se vad vi åstadkommit med vårt team, nätverk och teknik som vi byggt. Detta är
fortfarande bara början på vår resa som förändrar och förbättrar finansvärlden och att vi nu nått detta nummer motiverar oss ännu mer att
jobba ännu hårdare", säger medgrundaren och vd Daniel Daboczy.

"Jag är överväldigad och stolt över vad vi som ett team har uppnått under de senaste åren. Fintech med skalbar global teknik möjliggör
för fler grupper att få access till kapital men det erbjuder stora grupper människor, som aldrig tidigare tillfrågats, möjligheter att titta på och
överväga om de vill vara delägare i en entreprenörsresa." bekräftar Arno Smit, medgrundare av FundedByMe.

Fler och fler kunder upptäcker möjligheterna med crowdfunding och företaget ser ett mycket större inflöde än tidigare år av kvalitativa
bolag. På grund av bolagets tillväxt har styrelsen stärkts och nyckelpositioner har tillsatts i förberedelse inför kommande tillväxt.

Ytterligare en målsättning som lovats delägarna är ett starkare fokus på marknadsföring för att positionera FundedByMe mer aktivt som
den etablerade aktör företaget vuxit till att bli. För detta anställdes Michaela Berglund som ny marknadschef  i februari.

“FundedByMe erbjuder något nytt för privata investerare och de 500 miljonerna visar att det är efterfrågat. FundedByMe är banbrytare,
vilket ger företaget en unik position men även en skyldighet att ansvarsfullt vara med och forma framtidens marknad för onoterade bolag.
Vi vill göra det möjligt och folkligt, med andra ord tillgängligt för både kvinnor och män i ett brett spektrum av åldrar. Vi ser redan nu att
kvinnliga entreprenörer och investerare vågar ta mer plats hos oss än hos andra traditionella investeringar” konstaterar Michaela Berglund.

FundedByMe räknar med att stänga betydligt fler kampanjer under 2018 (33 st 2017). Även Finansdepartementets nyligen
publicerade utredning om crowdfunding bidrar till att ytterligare lyfta crowdfunding som ett kompletterande och efterfrågat
finansieringsalternativ, efterfrågat av både investerare och entreprenörer.
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