
FundedByMe tecknar avtal med FansofXShore som får möjlighet
att finansiera ett 100% elektriskt båtföretag
FansofXshore, ett svenskt företag (publ) under bildande, har fått möjligheten att investera i X Shore via FundedByMe:s plattform och nätverk.

X Shore vars 100% elektriska båt redan blivit en succé, tar nu sikte mot framtiden. X Shores globala lansering närmar sig och då efterfrågan av 100%
elektriska båtar vuxit mycket kraftigt, har behovet av kapital ökat för att påskynda produktionen, utvecklandet och marknadsföringen för att upprätthålla en
konstant tillväxt och för att nå den marknad som X Shore eftersträvar. Båtvärlden håller på att förändras och teknologin som X Shore erbjuder är helt ny och
unik, något dagens förbränningsmotorer inte kan erbjuda. “Jag är en stor förespråkare för inklusivitet och samarbete,” säger Konrad Bergström, grundare
och vd för X Shore. “Det är i den här andan som vi vill erbjuda FansofXshore den här möjligheten," fortsätter Konrad Bergström. FansofXshore kommer att
kunna ta tillvara möjligheten och bjuda in investerare som är intresserade av att ta del av den spännande resan via FundedByMe:s plattform.

 “Tillsammans kan vi bidra till att förändra hela industrin och påverka vår ekonomiska historia för att erbjuda en mer hållbar framtid för våra hav,” avslutar
Konrad Bergström, grundare och vd för X Shore.

“FundedByMe har tidigare framgångsrikt crowdfundat eldrivna fordon som Uniti, Bzzt m.fll. Vi tror att våra investerarmedlemmar sannolikt vill bli delägare i
bolag som har ett tydligt miljöfokus och som vill vara en del av och förändra och förbättra en hel bransch via FansofXshore." säger Daniel Daboczy vd och
medgrundare för FundedByMe.  

FansofXShores kommande kampanjen hittas genom att följa denna länk och där man även kan anmäla sitt intresse.

Om FansofXshore
FansofXshore är ett svenskt publikt bolag (publ) som drivs av Qoorp AB vars syfte är att investera i svenska elbåtstillverkaren X Shore AB.

Om FundedByMe
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för
finansieringsstöd för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Kunderna anmäler sig online där de får möjligheten att visa intresse
inför att investera. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com, Feminvest och Laika Consulting, samt sex samägda partnerbolag i Finland, Malaysia,
Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan
exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B).


