PRESS RELEASE
● Banco BNI Europa e a Fintech belga EDEBEX celebram o primeiro
aniversário de parceria para apoiar as PME portuguesas
alargando-a ao Moloni - Software de Faturação Online.
Lisboa, 11 de dezembro de 2018 – O Banco BNI Europa e a Edebex celebraram em Novembro o
primeiro aniversário da parceria criada para disponibilizar uma plataforma on-line de compra e
venda de faturas a empresas portuguesas com necessidades de tesouraria, constituindo, assim,
uma alternativa inovadora ao crédito financeiro e factoring tradicional.
Para cimentar a parceria e comemorar a data, as duas entidades decidiram ir mais além, e tendo
como objetivo continuar a auxiliar as empresas na gestão da sua tesouraria, alargaram a parceria
ao Moloni - Software de Faturação Online, integrando ambas as plataformas (Edebex e Moloni)
e proporcionando aos utilizadores Moloni a possibilidade de, no momento em que emitem uma
fatura, saber se a mesma é elegível para desconto na plataforma da Edebex e proceder de
imediato ao seu desconto, acrescentando assim valor ao serviço já prestado.
As faturas que as empresas inserem na plataforma Edebex são vendidas a investidores
libertando a empresa do risco de não pagamento. O processo de financiamento é inovador na
medida que não implica garantias, caução, processo de crédito ou contrato que vincule a
empresa no período da sua duração. A empresa recebe o dinheiro da venda da fatura na sua
conta à ordem no prazo médio de 72 horas, este prazo é reduzido se for cliente do Banco BNI
Europa.
Segundo Pedro Pinto Coelho, Presidente Executivo do Banco BNI Europa: “A nossa estratégia de
investimento na economia portuguesa, nomeadamente no segmento das PME’s continua a ter
como pilar a parceria com a Edebex, e agora a Moloni, sendo estas parcerias uma das iniciativas
inovadoras que temos vindo a desenvolver de momento, tudo com vista a reforçar a nossa
presença no mercado português. Para ter acesso a estas plataformas 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, como a nível internacional. O Banco BNI Europa é
igualmente um investidor na Edebex, tendo investido em 2018 até à data 70 milhões de euros“.
"A própria ideia é simples", diz Xavier Corman, co-fundador e CEO da Edebex. "Por um lado,
permitimos que as PME com problemas de fluxo de tesouraria vendam on-line as suas faturas
de clientes recebendo os fundos de que precisam rapidamente, sem ter que esperar que as
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faturas atinjam o vencimento. Por outro lado, oferecemos aos investidores a oportunidade de
comprar essas faturas, e desse modo, um investimento de muito baixo risco que oferece um
retorno muito mais alto do que qualquer outra alternativa no mercado".
Esta inovadora e revolucionária plataforma on-line de compra / venda encontra-se já disponível
na Bélgica, França, Luxemburgo e Portugal.
Tendo iniciado a atividade em 2014, em Setembro a Edebex (www.edebex.com) anunciou
orgulhosamente que passou a marca de 275 milhões de euros em compras e vendas de faturas
através da plataforma on-line.
De acordo com Ruben Costa, co-fundador e CEO da Moloni: “Queremos proporcionar uma
experiência de utilização de excelência a quem utiliza o Moloni. Isso só é possível através da
melhoria contínua do nosso produto, qualidade do nosso suporte mas também pela criação de
parcerias estratégicas como esta que estabelecemos com a Edebex e o Banco BNI Europa. Os
clientes Moloni podem agora contar com uma solução flexível, competitiva e inovadora para
ultrapassar constrangimentos de tesouraria e o mais fantástico, sem terem que sair do seu
software de faturação em que confiam diariamente para gerir o seu negócio.”
Sobre o Banco BNI Europa
O Banco BNI Europa é uma referência internacional como “Challenger Bank” baseando a sua
estratégia numa arquitetura aberta e diferenciada. Este posicionamento permite ao Banco BNI
Europa destacar-se na nova geração de bancos europeus "Fintech" e continuar com taxas de
crescimento significativas. Neste contexto, o Banco BNI Europa tem vindo a especializar-se na
gestão de soluções alternativas de captação de depósitos e concessão de créditos, tendo já
estabelecido parcerias com 18 Fintech Europeias atuando nomeadamente na Alemanha, Reino
Unido, Holanda, Áustria, França e Bélgica. Esses produtos de crédito incluem crédito ao
consumidor, empréstimos a estudantes, crédito para PME’s, empréstimos de ponte de factoring
e imobiliários.
Resultante da sua plataforma digital e processos de baixo custo com produtos inovadores, em
2018 o Banco BNI Europa foi premiado, na categoria Banco Digital com os Prémios “Escolha do
Consumidor” e “Prémio Cinco Estrelas” “
Banco BNI Europa foi também distinguido em 2018 como “Bank of the Year in Portugal ” e “Most
Innovative Bank of the Year in Portugal” pelo The European, “Best Digital Bank in Portugal ” pelo
Global Banking & Finance News magazine and “Most Innovative Digital Bank in Portugal ” no
Corporate Excellence Awards 2018.
Os prémios mencionados são da responsabilidade das entidades que os atribuíram.
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Sobre a Edebex
Fundada em 2013, a plataforma de mercado Edebex propõe às empresas otimizar a sua
tesouraria vendendo as suas faturas de clientes – dívidas de clientes – a investidores que têm
excedentes de tesouraria e 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.
Sobre o Moloni
O Moloni é um software de faturação e POS online inovador.
Certificado pela Autoridade Tributária desde 2012, possui 3 escritórios em Portugal e aposta na
inovação e melhoria contínua assumindo uma posição de liderança no seu segmento.
Através de ferramentas úteis e funcionais, cada empresário pode gerir o seu negócio de forma
ágil, rápida e intuitiva. Emitir documentos, controlar stocks, contas correntes, processar
encomendas e inúmeras outras funcionalidades que permitem automatizar processos e
simplificar o dia-a-dia do negócio, esteja onde estiver.
Fiável e sempre disponível, o Moloni disponibiliza suporte técnico gratuito e ilimitado a todos
os seus clientes.
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