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ING neemt belang in Brits fintechplatform voor
MKB-financieringen
ING heeft £ 5 miljoen geïnvesteerd in Funding Options, het Britse
fintechbedrijf dat een marktplaats biedt voor financiering van het Midden- en
Kleinbedrijf. Met de investering krijgt ING een minderheidsaandeel in het
platform.

ING Ventures, de investeringstak van ING die investeert in fintech bedrijven, doet de

investering. Met het nieuwe kapitaal wil Funding Options het platform verder ontwikkelen, het

aantal verkoopmedewerkers uitbreiden en internationaal verder uitbreiden. Funding Options

werd in 2012 opgericht in het Verenigd Koninkrijk. In juni kondigden ING en Funding Options

aan het platform te introduceren in Nederland als nieuw platform voor financiering van het

Nederlandse MKB.

Funding Options is een van de eerste platformen in Nederland waar MKB-ondernemers

financieringen van verschillende aanbieders kunnen vergelijken. ING vindt het belangrijk dat

een MKB-ondernemer met een goed plan uit een ruime keuze van mogelijkheden de best

passende financieringsoptie geboden wordt. Met het opzetten van het platform met Funding

Options realiseert ING ook een belangrijke stap in haar innovatiestrategie om een open

platform in financiële dienstverlening te creëren.
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Our products include savings, payments, investments, loans and mortgages in most of our retail markets. For
our Wholesale Banking clients we provide specialised lending, tailored corporate finance, debt and equity market
solutions, payments & cash management and trade and treasury services. 
 
Customer experience is what differentiates us and we’re continuously innovating to improve it. We also partner
with others to bring disruptive ideas to market faster. 
 
Our shares are listed in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussels and New York (ADRs: ING US, ING.N).  
 
When it comes to sustainability, we facilitate and finance society’s shift to a low-carbon future and pioneer
innovative forms of finance to support a better world. As such, we’re ranked as a leader in the banks industry
group by Sustainalytics and have an ‘A’ rating in MSCI’s ratings universe. ING Group shares are included in
major sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) index products of leading providers
STOXX, Morningstar and FTSE Russell.
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