
Global Custodial Services (GCS) inleder samarbete med
FundedByMe där GCS kommer att hantera betalningar för
FundedByMe Dubai/Förenade Arabemiraten
Dubai, 4 April 2019 – FundedByMe, den svenska crowdfunding plattformen, har tillkännagett att de har inlett ett samarbete med Global Custodial Services
(GCS), en internationell betalningslösning, för att underlätta transaktioner för deras joint venture FundedByMe Dubai/FAE partner och för att bättre allokera
betalningar för internationella kampanjer och investeringar.  Det här är i linje med FundedByMe:s implementeringar för plattformen för att kunna förhålla sig
till de regulatoriska krav med deras expansion till Dubai och Förenade Arabemiraten. Alla betalningar för FAE kommer att gå via GCS och kommer att
förlikas inom ramen för deras förvaringstjänster.

GCS är ett bolag som erbjuder finansiella tjänster och betalningslösningar för företag globalt. Eftersom FundedByMe MENA är en DFSA-reglerad
verksamhet förväntas de använda sig av grundliga granskningsmetoder när det kommer till on-boarding av nya kunder. Vilket är varför de har bestämt sig för
att använda en automatisk betalningsmetod för att effektivisera och tillmötesgå de regulatoriska kraven, samtidigt som de förbättrar kundupplevelsen.

“Tillståndet i FundedByMe Dubai är väldigt viktigt då det låter vårt team hantera våra kunders kapital. Integrationen av GCS kommer att förenkla
transaktioner och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism (AML) och kundkännedom (KYC) för cross-border transaktioner. Vi är väldigt
exalterade över att se hur vår tid och vår investering i den tekniska utvecklingen av FundedByMe Dubai/FAE snart är slutförd och vi ser fram emot att
kunna utveckla vår position som en av de snabbast växande crowdfunding plattformarna i EU samt nu även i en så pass viktigt och mogen marknad,“
säger Daniel Daboczy, koncern vd FundedByMe.

“I GCS har vi hittat en bra strategisk partner. Inte bara är de FCA reglerade, men deras API lösning är väldigt enkel att integrera med våra egna system.
GCS har varit väldigt tillmötesgående och hjälpsamma genom hela vår licensprocess, vilket har betytt mycket för hela teamet. Jag är övertygad om att vårt
partnerskap kommer att gå långt,” säger Samer Toukan, vd FundedByMe MENA.

“Vi är stolta över att FundedByMe har valt att se GCS högpresterande kapacitet och genom att erbjuda vår målinriktade teknologi har vi tagit fram en
lösning för att förbättra deras verksamhet och automatisera alla transaktioner för deras FAE partners, och samtidigt förhålla oss till de regulatoriska
kraven,” säger Martin Cox, vd GCS.

Om GCS
Global Custodial Services Ltd (GCS) är ett bolag som specialiserar på finansiella tjänster som erbjuder både tjänster och betalningslösningar för företag
globalt. Med tillstånd från FCA, tillåts GCS att hålla kunders pengar under CASS regler. Detta gör det möjligt för dem att tillhandahålla ett omfattande urval
av sektorer vilket inkluderar internationella företag, jurister och revisorer, fond och obligations ansvariga, fastighetsföretag, HNWIs och den institutionella
investeringssektorn - och även privata företag. Under endast förra året hanterades och övervakas över $2,6bn företags kapital.

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).


