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Lendix voor het derde achtereenvolgende jaar in de
FINTECH top 100
MKB-kredietplatform behoort tot vijftig belangrijkste Fintech-bedrijven ter wereld
Amsterdam, 23 oktober 2018 – Europees MKB-kredietplatform Lendix behoort voor
het derde jaar op rij tot de vijftig meest belangrijke en veelbelovende Fintechbedrijven ter wereld. Op de jaarlijkse ranglijst van KPMG en H2 Ventures neemt
Lendix, net als vorig jaar, de 45ste plek in.
Het bedrijf dat binnenkort ook in Nederland actief is, maakt hiermee deel uit van de ‘Leading
50’. Dit zijn de, volgens een panel van Fintech-experts, vijftig belangrijkste Fintechbedrijven ter wereld die het hoogst scoren op innovatie, kapitaalverhoging, omvang en
impact. “Ik ben erg trots dat we voor het derde achtereenvolgende jaar zijn opgenomen in
deze prestigieuze ranglijst”, zegt Luuc Mannaerts, CEO Lendix Nederland. “Dat we door
KPMG en H2 Ventures als één van de meest innovatieve Fintech-bedrijven ter wereld zijn
gekozen, is een mooie bevestiging van de potentiële impact die we als organisatie kunnen
hebben op de Europese financieringsmarkt. Met onze aanstaande lancering in Nederland
kunnen binnenkort ook Nederlandse bedrijven en investeerders gebruikmaken van ons
platform.”
FINTECH top 100
De FINTECH top 100 bestaat uit twee categorieën: de ‘Leading 50’ met de belangrijkste
bestaande Fintech-bedrijven ter wereld en de ‘Emerging 50’ bestaande uit de meest
veelbelovende Fintech-bedrijven ter wereld. De gehele ranglijst FINTECH 100 vind je hier:
https://home.kpmg.com/nl/nl/home/insights/2017/11/h2-ventures-kpmg-fintech-100-debelangrijkste-innoverende-fintech-bedrijven-ter-wereld-voor-2017.html
Over Lendix:
Lendix stelt kleine en middelgrote ondernemingen in staat om rechtstreeks van
institutionele en particuliere investeerders te lenen zonder tussenkomst van een bank.
Investeerders zetten hun geld nuttig en rendabel in om de groei van de reële economie te
ondersteunen, terwijl bedrijven nieuwe, eenvoudige en effectieve financieringsbronnen
vinden. Lendix heeft al 200 miljoen euro aan leningen verstrekt voor meer dan 500
projecten door MKB-ondernemingen uit alle sectoren. Lendix is reeds actief in Frankrijk,
Spanje en Italië en binnenkort ook in Nederland en Duitsland.
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