
Lendico verzekertzich van groei door miljoeneninvestering 
Peer-to-peerkredietplatform haalt nieuwe partner en 20 mio. investeringen binnen

De Berlijnsefintech startup Lendico, een online marktplaats voor consumentenkrediet die in
2013 door Rocket Internet gelanceerd werd, versterkt zijn positie als digitaalalternatief voor
traditionele banken en financiële instellingen. Het bedrijfzal het opgehaalde kapitaal van € 20
mio gebruiken om internationaal tegroeien, technologie te ontwikkelen en het team uit te
breiden. Naast debestaande investeerders Rocket Internet, Access Industries en HV
HoltzbrinckVentures droeg een nieuwe invloedrijke fintech investeerder bij aan deze extra
financieringsronde.

“Met Lendico bouwen we aan een digitaal alternatief voor traditionele banken -
kredieten en investeringen met betere voorwaarden en een snellere service. „
— Oliver Samwer, CEO Rocket Internet SE

„We hebben, naastonze bestaande investeerders, een nieuwe strategische partner mogen
verwelkomen. Zij geloven net als wij dat banken en traditionele financiëleinstellingen helemaal
niet nodig zijn als het gaat om het verlenen van kredietaan consumenten en bedrijven”, zegt
co-founder Dr. Dominik Steinkhüler. „Eensolide financiering voor ons platform is een belangrijk
strategisch voordeel ineen snel groeiende branche. Lendico maakt gebruik van dit voordeel en
blijftwerken aan het versterken van haar positie als toonaangevende internationaleonline
kredietmarktplaats. Samen met onze investeerders blijven we werken aanhet doorbreken van
de dominantie van banken in de kredietmarkt. Zodoende zorgenvoor een betere manier van
kredietverlening voor particulieren en bedrijven."

Oliver Samwer,CEO van Rocket Internet SE: „Met Lendico bouwen we aan een digitaal
alternatiefvoor traditionele banken – kredieten en investeringen met betere voorwaarden eneen
snellere service. Op het gebied van fintech staan we nog in dekinderschoenen maar in e-
commerce hebben we deze ontwikkeling al eerder gezien:gevestigde en traditionele spelers
zullen worden ingehaald door innovatievedigitale oplossingen. Met Lendico zijn we actief bezig
om dit ook binnen debankensector te bereiken.”

Sven Achter,Partner HV Holtzbrinck Ventures: „We verheugen ons om Lendico te ondersteunen
bij hun verdere groei en het verbeteren van traditionele kredietverstrekkingvoor consumenten



en bedrijven. We begeleiden Lendico om zo de structuur van dekredietmarkt op lange termijn
te veranderen.”

Afgelopen maartmaakte Lendico al bekend dat een aantal banken en institutionele beleggers
eenkapitaal van meer dan €100 miljoen beschikbaar stelt voor het financieren vanleningen via
Lendico. „Dankzij de lage kapitaalkosten van banken en het efficiënteLendico proces kunnen
we onze gebruikers een beter product bieden - we hebbende mogelijkheid om lagere rentes te
bieden en een snellere uitbetaling tewaarborgen”, aldus Dominik Steinkühler.

“Samen met onze investeerders zullen we blijven werken aan het doorbreken
van de dominantie van de banken en zodoende zorgen voor een betere manier
van kredietverlening voor particulieren en bedrijven. „
— Dr. Dominik Steinkühler, CEO Lendico

Over Lendico 
Lendicois het digitale alternatief voor kredieten. De kredietmarktplaats brengtkredietnemers en
investeerders direct samen – zonder de tussenkomst van eenbank. Lendico is een online
platform zonder een groot netwerk van filialen enkantoren. Lendico concentreert zich volledig
op het ontwikkelen van efficiënteprocessen en technologie, waarmee kosten worden bespaard.
Hierdoor biedtLendico een win-win situatie voor zowel kredietnemers als investeerders:
kredietnemersontvangen een lage rente en investeerders een aantrekkelijk rendement. Sinds
deoprichting in december 2013 heeft Lendico het vertrouwen van meer dan 200.000gebruikers
gewonnen. Het aangevraagde kredietvolume is op dit moment meer dan 1miljard euro. 
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