Persbericht

De solvabiliteit en rentabiliteit van de ene, vormt het succes van een
andere!
Edebex vervijfvoudigt zijn resultaat van 2014 en wordt de 14de
betalingsinstelling goedgekeurd door de Nationale Bank van België
Missie geslaagd voor Edebex, het platform dat schuldvorderingen te koop stelt. Na slechts 2
jaar sinds haar oprichting, presenteert het bedrijf resultaten die de hoge verwachtingen van
de experten in deze Belgische fintech startup waarmaken.
Het online platform voor de aan- en verkoop van facturen heeft niet minder dan 25 miljoen
euro verhandeld in 2015. Een exponentiële groei tegenover de 5 miljoen euro in 2014.
Bovendien verwierf Edebex een volledige goedkeuring van de Nationale Bank van België als
betalingsinstelling. De doelen voor 2016 zijn duidelijk: de gebruikerservaring optimaliseren,
het team verdubbelen en starten met de verovering van nieuwe markten.
Brussel, 13 april 2016 – Edebex heeft een lange weg afgelegd sinds zijn lancering eind 2013: “Ons
succes is eerst en vooral te verklaren doordat we beantwoorden aan een reële behoefte van de markt”,
verduidelijkt Aissa Laroussi, medestichter en Chief Marketing Officer van Edebex. “Enerzijds helpen wij
kmo’s die op zoek zijn naar liquiditeiten om hun facturen online te verkopen, zodat ze onmiddellijk
beschikken over cash zonder te wachten op de vervaldatum. Anderzijds geven wij bedrijven met een
overschot aan cash de mogelijkheid om deze facturen te kopen. Een investering met weinig risico die
hen een duidelijk hoger rendement biedt dan dat van de markt.”
Deze unieke wisselwerking versterkt een bedrijfscultuur die volledig gewijd is aan de constante
verbetering van het gebruiksgemak. “In 2015 hebben wij belangrijke fondsen opgehaald, ervaren
seniors aangenomen en onze teams versterkt door de aanwerving van jonge dynamische talenten”,
voegt Xavier Corman toe, medestichter en CEO van Edebex. “Vandaag zijn we klaar en meer gedreven
dan ooit om van onze interface een nog ergonomischer, transparanter en eenvoudiger systeem te
maken. En dit zonder twee essentiële constanten uit het oog te verliezen: veiligheid en
vertrouwelijkheid van deze financiële transacties.”
Daarenboven is het een waarborg voor de betrouwbaarheid van Edebex dat de Nationale Bank van
België de erkenning die ze hen eerder toegekend had, heeft uitgebreid. De startup heeft vanaf nu het
compleet statuut van een betalingsinstelling verkregen dat hen toelaat om vereenvoudigde transacties
uit te voeren via een derde unieke rekening. Slechts 14 bedrijven in het land bezitten dit statuut, en
Edebex is de enige fintech startup die deel uitmaakt van deze selecte groep.
Om zijn groei te ondersteunen voorziet Edebex de kaap van 50 medewerkers te overschrijden en zal
het, na twee jaar van goede en loyale diensten, de incubator ICAB verlaten voor een nieuwe
infrastructuur van 1000m² in Brussel.
“Edebex zal doorgaan op de ingeslagen weg: wij hebben net een roadshow doorheen het land achter
de rug waarin we niet minder dan een 500-tal boekhouders en accountants hebben ontmoet en
gesproken. Op basis van alle aangeleerde best practices is er niets dat Edebex stopt in het concretiseren
van zijn nieuwe ambities en zijn groei te versnellen buiten de Belgische grenzen”, besluit David Van der
Looven, commercieel Directeur.

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.
In nauwelijks twee jaar tijd werd bijna 30 miljoen euro uitgewisseld via 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.
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