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PRESS RELEASE
• Banco BNI Europa e Fintech belga EDEBEX celebram parceria para
apoiar as PME portuguesas com produto inovador.
•

Fintech: Primeira parceria entre um banco e uma Fintech estrangeira para
o financiamento da economia nacional.

Lisboa, 14 de Novembro de 2017 – O Banco BNI Europa (BNI Europa) e a Edebex anunciam hoje
a celebração de uma nova parceria tendo em vista a disponibilização imediata de uma
plataforma online de compra e venda de faturas junto das empresas portuguesas com
necessidades de tesouraria, oferecendo uma alternativa inovadora ao crédito financeiro e ao
factoring tradicional.
As faturas inseridas na plataforma Edebex são vendidas a investidores libertando as empresas
utilizadoras do risco de não pagamento. O processo de financiamento é inovador na medida que
não implica garantias, cauções, processos de crédito ou contratos que vincule as empresas
utilizadoras no período de duração. As empresas utilizadoras recebem o dinheiro da venda da
fatura(s) nas suas respetivas contas à ordem no prazo médio de 72 horas, reduzindo.se este
prazo se o cliente for do Banco BNI Europa.
Segundo Pedro Pinto Coelho, Presidente Executivo do Banco BNI Europa: “Estamos muito
empenhados em investir na economia portuguesa, nomeadamente no segmento das PME. A
parceria com a Edebex é mais uma das iniciativas inovadoras que estamos a desenvolver de
momento, tudo com vista a reforçar a nossa presença no mercado português. Para ter acesso a
esta plataforma não é necessário ter conta no Banco BNI Europa, situação que é também ela
inovadora no mercado português. De facto, o Banco BNI Europa é um banco com uma
arquitetura aberta e tem como objetivo estabelecer parcerias deste tipo, quer em Portugal, quer
a nível internacional.“
"A própria ideia é simples", diz Xavier Corman, cofundador e CEO da Edebex. "Por um lado,
permitimos que as PME com problemas de fluxo de tesouraria vendam online as suas faturas
em aberto recebendo os fundos de que precisam rapidamente, sem terem de esperar que estas
sejam pagas. Por outro lado, oferecemos aos investidores a oportunidade de comprarem essas
faturas, e desse modo, acederem a um investimento de muito baixo risco que oferece um
retorno muito mais alto do que qualquer outra alternativa atualmente disponível no mercado".
Esta inovadora e revolucionária plataforma online de compra e venda encontra-se já disponível
na Bélgica, França e Luxemburgo, países aos quais se junta agora Portugal.
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No final de 2014, e apenas após alguns meses de operação, a Edebex (www.edebex.com)
anunciou orgulhosamente que passou a marca de 5 milhões de euros em compras e vendas de
faturas através da sua plataforma online. No espaço de 3 anos, mais de 600 empresas já
depositaram sua confiança na Edebex, vendendo mais de € 100 milhões de faturas online.
Enquanto o mercado belga continua a crescer rapidamente e de forma sustentada, a penetração
da Edebex em França tem vindo a fazer-se muito rapidamente, com as empresas a adotarem de
forma célere esta solução. Com base nesse sucesso, a Edebex lançou-se em abril no
Luxemburgo, e entra agora em Portugal, onde espera que a adesão à sua solução venha a ser
igualmente grande.
Sobre o Banco BNI Europa
O Banco BNI Europa é hoje o banco digital em Portugal com maior taxa de crescimento, tendo
como missão oferecer aos seus clientes uma plataforma digital moderna e de baixo custo com
produtos inovadores ajustados às suas necessidades.
O Banco BNI Europa tem como objetivo desafiar o ecossistema bancário tradicional colaborando
com fintech’s para lançar novos produtos permitindo utilizar a tecnologia mais avançada em
termos de análise de risco, experiência do consumidor e entrada rápida no mercado. Esta
orientação estratégica permite que o Banco BNI Europa se afirme como um “Challenger Bank”,
assente na lógica de arquitetura aberta e na diferenciação. Este posicionamento permite ainda
ao Banco BNI Europa destacar-se como uma referência na nova geração “Fintech” de bancos
Europeus e continuar com taxas de crescimento significativas.
Sobre a Edebex
Fundada em 2013, a plataforma de mercado Edebex propõe às empresas a otimização da sua
tesouraria através da venda das suas faturas de clientes – dívidas de clientes – a investidores
que têm excedentes de tesouraria e que pretendem valorizá-los.
A Edebex oferece uma solução rápida, segura e eficaz a quem quer melhorar a sua gestão de
tesouraria, gerir melhor os seus fundos líquidos e otimizar o seu fundo de maneio.
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