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FundedByMe helt i linje med nya EU-regleringar framtagna 
för att lyfta europeiska crowdfunding-plattformar  
 
FundedByMe gläds med sina branschkollegor över det nyligen presenterade EU-avtal 
som nåtts mellan Europaparlamentet och europeiska rådet. Överenskommelsen 
innebär en enhetlig uppsättning regler för alla crowdfundingplattformar inom EU vid 
kapitalanskaffning upp till 5 miljoner euro.  
 
– Ingenting gör mig lyckligare än när hårt arbete lönar sig. Vi på FundedByMe, våra 
branschkollegor och många statliga tjänstemän inom EU har kämpat hårt för att övertyga 
våra kunder, investerarmedlemmar och lokala myndigheter om potentialen med 
crowdfunding. Till följd av detta EU-omfattande avtal samt efter Brexit kommer det vara än 
tydligare att vi befäster vår position som den största equity crowdfunding-plattformen inom 
EU, säger FundedByMe:s vd Daniel Daboczy.  
 
Den nya enhetliga uppsättningen av kriterier kommer att gälla för alla europeiska 
Crowdfunding-tjänsteleverantörer (ECSP) där det genomförs crowdfundingkampanjer om 
upp till 5 miljoner euro per kapitalanskaffning och år. Efter Brexit kommer FundedByMe att 
vara den största och snabbast växande crowdfundingplattformen i EU. Det nya EU-avtalet är 
en positiv nyhet eftersom marknaden behöver den tydlighet som ett gemensamt EU-avtal 
innebär. FundedByMe som är en global plattform och har kontor i fyra EU-länder, samt i 
länder utanför EU bedömer att det nya avtalet kommer att påverka verksamheten positivt 
från och med 2020. Bolaget är särskilt tillfreds med att samarbetet med lokala lagstiftande 
instanser har gett resultat. 
 
FundedByMe har sedan starten 2010, och särskilt sedan 2012 när företaget började erbjuda 
equity crowdfunding, kämpat hårt mot missuppfattningen om att crowdfunding skulle komma 
att begränsas av lagstiftning. Många investerare och berörda företag världen över kan 
sannolikt ha tvekat inför att använda crowdfunding på grund av oro över att crowdfunding 
skulle strida mot lokala lagar. Trots att FundedByMe kunnat påvisa juridiskt stöd för 
crowdfunding, har det länge funnits motstånd och individer som haft svårt att acceptera de 
förändringar som crowdfunding har medfört. JOBS Act i USA, Gräsrotsutredningen i Sverige 
från mars 2018, och liknande lokala utredningar visar att lokala myndigheter och finansiella 
institutioner ser den positiva kraft som crowdfunding kan vara i skapandet av jobb och för 
finansiering av blivande storföretag. 
 
Crowdfunding för att resa kapital är en relativt ny bransch, även om den sammanlagt har 
ackumulerat miljarder dollar i indraget kapital, över hela världen och utvecklat 
finansieringsmetoderna dramatiskt.  
 
Precis som att lagar och förordningar med rötter från 1930-talet, och åren som följde den 
stora depressionen, förändras till följd av hur världen utvecklas, ser vi nu också att reglerna 
för crowdfunding inom EU förbättras.  
 
För FundedByMe är detta särskilt välkomna nyheter, eftersom bolaget är en av de starkaste 
aktörerna inom crowdfunding och har mer än 250 000 registrerade investerarmedlemmar 
världen över. FundedByMe förväntar sig en stark tillväxt framöver när marknaderna mognar 
ännu mera och lagstiftningen klargörs. Utanför EU har FundedByMe licenser för 
verksamheter i Dubai/Förenade Arabemiraten och Malaysia. 
 
Läs mer om den nya EU-regleringen här 
Läs mer om den nationella svenska gräsrotsutredningen här 

http://bit.ly/36KXzbO
https://news.cision.com/se/fundedbyme/r/regeringen-och-finansdepartementet-mycket-positiv-till-crowdfunding--ny-grasrotsutredning-presentera,c2475040
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För ytterligare information vänligen kontakta: 
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB 

Daniel Daboczy, Verkställande Direktör 
Mobil: +46 (0) 73 6269985 

E-post: daniel@fundedbyme.com 

 

Om FundedByMe 
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 och Laika 
Consulting (kommunikationsbyrå inom finansiell kommunikation), samt majoritetsägande i 
Feminvest och även 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).  

mailto:daniel@fundedbyme.com
https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/938325/fundedbyme-crowdfunding-sweden-b
https://www.nordnet.se/marknaden/aktiekurser/16655943-funded-by-me-crowdfunding-sweden

