
Hans höghet Sheikh Saeed O. Al-Maktoum invald till ny
styrelseledamot i FundedByMe MENAs styrelse
Sheikh Saeed O. Al-Maktoum valdes in som ordinarie styrelseledamot i FundedByMe MENA (FBM DUBAI) på senaste ordinarie bolagsstämma. Övriga
styrelsen består av mr Hamdi Osman, mr Samer Toukan (VD), Marcus Berneström samt Daniel Daboczy (Koncernchef).

Som tech- och entreprenörentusiast valde Sheikh Saeed O. Al-Maktoum att investera och bli delägare (15%) i FundedByMe MENA i ett tidigt skede. Hans
koncern investerar och hanterar en varierad portfolio som inkluderar allt från teknologi, sjukvård, mat & dryck, markexploatering och management.

FundedByMe MENA Ltd. är den första aktiva equity crowdfunding plattformen som inkluderats i Dubai International Financial Centre (“DIFC”) och som är
helt erhållit tillstånd för verksamhet och regleras via Dubai Financial Services Authority (“DFSA”).

“Sheikh Saeed har ett stort intresse för just crowdfunding. Första gången vi träffades berättade han att han planerade att lansera en crowdfundingplattform
i sin koncern. Men, vår vision och vår strategi var så lika att vi istället valde att jobba tillsammans under FundedByMe-varumärket,” säger Samer Toukan
CEO FundedByMe MENA.

“FundedByMe har alltid ansett att equity crowdfunding är och borde vara ett globalt fenomen, därför har vi investerat mycket tid och kapital i att just
expandera bolaget internationellt, erhålla nödvändiga tillstånd och bygga nätverken på global nivå. I dagsläget kan vi därför säga att vi marknadsledande
internationellt inom equity crowdfunding. Koncernens aktiviteter i FAE och övriga MENA regionen är strategiskt väldigt viktigt och vi är väldigt glada över att
se de steg och utveckling som våra partners och team har gjort. Att ha sheik Saeed Maktoum som en delägare och styrelseledamot är betydelsefultt, och
vi är väldigt hedrade och ödmjuka,” säger Daniel Daboczy, Koncern Chef och VD FundedByMe.

För ytterligare information kontakta:
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Daniel Daboczy, Verkställande Direktör
Mobil: +46 (0) 73 62 69 985
Email: daniel@fundedbyme.com 

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag inom fintech med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en
plattform för finansieringsstöd genom equity crowdfunding för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Bolaget består i dagsläget
av FundedByMe.com, Feminvest och Laika Consulting (Emissionsmarknadsföringar samt Investor Relations), samt sex samägda partnerbolag i Finland,
Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. www.fundedbyme.com. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala
investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B).


