
Nu ger sig Nordens största crowdfundingplattform FundedByMe ut på en roadshow i Sverige

FundedByMe:s framgångssaga började 2011 men kickade igång på riktigt under 2017. Med allt ifrån internationell tillväxt till
förvärv av branschledande bolag har de under de två senaste åren gjort en sprint mot där de är idag -  Europas näst största
och snabbast växande crowdfundingtjänst. Nu ger de sig ut i Sverige för att sprida sina framtidsvisioner, på en helt egen
FundedByMe-roadshow.

— Tillsammans bygger vi Sverige, tillsammans skapar vi jobb och tillsammans blir vi starkare. Dessa är grundstenarna i crowdfunding
och något vi predikat sedan 2010. Vi har sedan dess sett hundratals miljoner investeras av vanliga människor i intressanta bolag som i sin
tur skapat förändring och skapat jobb och vi har börjat se en bättre framtid för hur man finansierar bolag. Vi har alltid varit öppna och bjudit
in alla att bli delägare i FundedByMe, och nu har vi mer än 800 stolta och engagerade delägare. Inför en kommande notering vill vi berätta
för fler hur de kan bli en del av vår tillväxtresa, säger Daniel Daboczy, vd på FundedByMe.

Sverigeturnén har fem anhalter och äger rum under slutet av Augusti. Första stoppet blir i Malmö den 16:e augusti för att sedan röra sig
mot Sundsvall, Jönköping, Stockholm och Göteborg. Under turnén kommer FundedByMe:s vd Daniel Daboczy dela med sig om
företagets resa, från nyetablerad startup 2011 till dagens succé med över 250 000 användare, som i sin tur har investerat över en halv
miljard kronor via plattformen.

Daniel berättar också om 2017 och 2018 års stora tillväxtökning och om visionen för företagets framtid med den planerade
börsintroduktionen.  .

— Ingen trodde på oss i början, ingen trodde att det skulle funka i Sverige och ingen trodde att vi grundarna hade rätt förutsättningar för att
ta en idé hela vägen till en notering. Men nu verkar det som om det ska ske inom en snart framtid. Vår resa kommer att inspirera andra och
vi hoppas att FundedByMe verkligen kan bli motorn för smart finansiering i Sverige, Norden och världen. För bolag i startupfasen, till
growth, till notering, säger Daniel Daboczy.

Crowdfunding, även känt som gräsrotsfinansiering, har blivit en populär investeringsform under de senaste åren. Istället för att behöva
söka sig till fåtalet investerare med stort kapital kan istället en stor grupp bidra med mindre summor. Crowdfunding kan på så vis spegla
efterfrågan av produkten eller tjänsten på marknaden.

FundedByMe:s plattform hjälper innovativa startups att etablera sig på marknaden genom att utföra en lyckad crowdfunding på ett
strukturerat och strategiskt sätt - från start till slutförd kampanj. Under 2017 finansierades totalt 33 kampanjer med framgång, och i år har
de redan 27 framgångsrika kampanjer bakom sig, med höst och vinter kvar. När FundedByMe förra året utförde en crowdfunding för egen
finansiering tog det endast 24 timmar innan målet nåddes på 9 miljoner kronor. Kampanjen fick sedan stängas med en överfinansiering på
500%, med 20 miljoner kronor insamlat totalt. Det är ett tydligt kvitto på styrkan och förtroendet i deras crowdfundingtjänst.  

Datum för FundedByMe:s roadshow:

Malmö, 16/8

Sundsvall, 20/8 (mer information kommer)

Stockholm, 21/8

Jönköping, 23/8

Göteborg, 29/8

För journalistackriditering, kontakta CMO Olivia Rönnlöv.

FundedByMe är Nordens största (och troligen bästa) crowdfunding plattform för equity crowdfunding. FundedByMe grundades med
målsättningen att skapa framgångsrika företag med passionerade människor och har idag hjälpt över 470 bolag från 25 olika länder, samt
samlat in över SEK 550 miljoner. Med över 250,000 globala registrerade investeringsmedlemmar från närmare 200 länder arbetar de
obevekligt mot att bli en drivande kraft för smart finansiering i Sverige, Norden och världen över. FundedByMe har sitt huvudkontor i
Stockholm, Sverige samt samägda partnerbolag i Dubai, Finland, Malaysia, Polen och Singapore.

För mer information om deras investeringsmöjligheter besök fundedbyme.se

Olivia Rönnlöv
CMO, FundedByMe
olivia@fundedbyme.com
070- 74 88 424

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


