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Instant Factoring se extinde pe piața europeana dupa creșterea capitalului cu
750.000 €
La doi ani de la lansare, Instant Factoring, primul fintech românesc ce ofera factoring online
antreprenorilor români, a închis o runda de finanțare de tip equity în valoare de 750.000 euro, din care
350.000 euro vor fi investiți pentru deschiderea unei filiale în Serbia. Noua investiție vine din partea
acționarilor Instant Factoring și are scopul de a dinamiza expansiunea rapida a startup-ului.
,,Am ales Serbia ca prima piața externa de expansiune, în primul rând datorita similaritații cu piața româneasca de
profil. Lipsa soluțiilor alternative de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii în afara sistemului bancar,
dimensiunea pieței, dar și stabilitatea politica au fost factori care ne-au determinat sa o luam în considerare ca
varianta optima. Nu în ultimul rând, echipa locala de management are experiența vasta în credit risk management
și factoring, fiind constituita din profesioniști de top”, a spus Cristian Ionescu, CEO și Co-fondator Instant
Factoring.
Managementul din Serbia va implementa modelul de business propriu Instant Factoring, iar obiectivul pe piața în
2021 este atingerea unui volum de finanțari de aproximativ 5 milioane de euro.
400.000 euro investiție pentru extinderea capacitații de finanțare pentru IMM-urile românești
Peste 50% din inputul de capital va fi folosit pentru creșterea capacitații de finanțare a IMM-urilor românești prin
atragerea de fonduri suplimentare de tip împrumut. Instant Factoring România va putea astfel asigura un volum de
finanțare anual pe factoring de aproximativ 200 de milioane de lei pentru a sprijini dezvoltarea a 1.500 de
companii mici și microîntreprinderi.
”Pandemia a accentuat nevoia de lichiditați a companiilor mici și mijlocii din România, iar factoring-ul online a
constituit o soluție pentru ca acestea sa-și poata asigura cash-flow-ul necesar continuarii activitații într-o perioada
atât de dificila. Astfel, volumul finanțarilor pe care le-am acordat în ultimele luni a crescut constant, cu un maxim
istoric atins în octombrie, de 10 milioane de lei. Aceasta runda de capital ne va ajuta sa ne continuam misiunea
noastra de a susține cât mai multe companii mici românești și antreprenori locali prin accesul la finanțari rapide și
flexibile”, a adaugat Cristian Ionescu.
Soluțiile de finanțare online oferite de Instant Factoring se adreseaza companiilor mici și mijlocii. Platforma
permite analiza într-un interval de doua ore pentru facturi de pâna la 10.000 de lei și 24 de ore pentru cele de pâna
la 250.000 de lei, iar în maxim 24 de ore clientul primește banii în cont.
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