Persbericht

Edebex-plodeert en Edebex-porteert in Frankrijk!
Slechts twee jaar na zijn commerciële lancering stelt de Belgische fintechonderneming Edebex haar opgang voor.
Brussel, 20 oktober 2016 – Twee jaar na zijn lancering maakt de online marktplaats Edebex
zijn uitzonderlijke balans op in een toch sombere periode. Dankzij het bedrijf kunnen kmo’s
met een liquiditeitstekort binnen de 72 uur hun facturen doorverkopen om zo achterstallige
betalingen het hoofd te bieden.
"Sinds september 2014 heeft ons platform voor 65 miljoen euro aan transacties behandeld en
wij hebben momenteel meer dan 400 klanten die facturen ‘verkopen’," aldus een trotse Xavier
Corman, mede-oprichter en CEO van Edebex. "We kunnen nu rekenen op een team van een
dertigtal personen in onze nieuwe kantoren van 1000 m² in hartje Brussel, aangezien de ICAB
incubator te krap was geworden om onze groei op te vangen."
Het succes van de fintech-onderneming is zo groot dat ze ambities koestert over de grenzen
heen en mikt op de Franse markt. Edebex lanceert zich immers nu in Frankrijk nadat het een
partnerschap met 60 makelaarskantoren in heel het land heeft ondertekend.

Van links naar rechts: Bernd Lehmann, CEO van Euler
Hermes België; Fabrice Desnos, Directeur van de regio
Noord-Europa van Euler Hermes; Xavier Corman,
medestichter & CEO van Edebex; David Van der Looven,
medestichter & CCO van Edebex.

Euler
Hermes,
de
wereldleider
in
kredietverzekering, moedigt zijn partner
Edebex aan in deze nieuwe uitdaging : "Edebex
heeft de legitimiteit van grote bedrijven op vlak
van professionalisme, alsook de dynamiek en de
innovatie van de fintech", stelt Bernd Lehmann,
CEO van Euler Hermes België. "Wij zijn verheugd
hen bij te kunnen staan bij hun lancering in
Frankrijk, vooral na het succes dat ze reeds in
België hebben behaald.”

"We gaan met een gerust hart van start in Frankrijk, aangezien we reeds een stevige basis van
samenwerking met tussenpersonen opgebouwd hebben en weten dat ons initiatief positief
onthaald wordt als een onderdeel vormt van de stimulansen om de economie nieuw leven in
te blazen," besluit David Van der Looven, mede-oprichter en CCO van Edebex. "Wij rekenen
erop om in 2016 ongeveer 20 miljoen euro aan transacties te realiseren in Frankrijk."
Over Edebex:
Het bedrijf Edebex dat door 4 ervaren ondernemers werd opgericht in januari 2013, is een online marktplaats
waarvan de bètaversie gelanceerd werd in september 2013. Dankzij dit unieke uitwisselingsplatform kunnen
kmo’s hun schuldvorderingen binnen de 72 uur verkopen, met voor de beleggers een hoog rendement en
kapitaalsgarantie.

Tijdens de twee jaar na zijn commerciële lancering, werd er reeds 65 miljoen euro uitgewisseld het platform
Edebex. Dit toont duidelijk de belangstelling voor een systeem met een hoge toegevoegde waarde voor onze
huidige economie, waar kmo’s moeilijk aan financiering geraken en cashrijke ondernemingen geconfronteerd
worden met zeer lage rendementen op hun liquiditeiten.
www.edebex.com
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