PRESS RELEASE
Mambu recebe 30 milhões de euros de Bessemer
Venture Partners
A reconhecida empresa de capital de risco do Vale do Silício investe em empresas visionárias e respalda suas
etapas de crescimento

BERLIM- Fevereiro 18 2019: Mambu, o principal motor de SaaS do setor bancário, anunciou hoje a
arrecadação de 30 milhões de euros na sua última rodada de investimento. O financiamento foi
liderado pela Beseemer Venture Partners, com sede nos EUA, uma das empresas de capital de risco
focada em SaaS mais experientes e bem-sucedidas do mundo. O investimento também incluiu a
participação de parceiros já existentes, como Acton Capital, CommerzVentures, Point Nine Capital e
Runa Capital.

Após o seu lançamento em 2011, Mambu apresentou um crescimento de três dígitos durante
quatro anos consecutivos, à medida em que aumentam os bancos tradicionais que apostam na
implementação da plataforma e a competitividade do setor. Este financiamento irá acelerar o
ímpeto de Mambu ao aumentar o investimento, tanto em equipamentos comerciais, como em
produtos. A plataforma e os serviços resultarão em um crescimento planejado que triplicará a
equipe e aumentará a receita em seis vezes nos próximos anos para todas as regiões.

"A era da tecnologia financeira mudou os serviços bancários, forçando as instituições a digitalizar,
inovar e dimensionar para se adaptar às necessidades dos clientes", diz Eugene Danilkis, CEO da
Mambu. "Em um panorama tecnológico em constante evolução, nossos clientes precisam se
movimentar ao ritmo de uma empresa de tecnologia e não como um banco tradicional. Como
resultado direto, temos experimentado um crescimento significativo à medida que essas instituições
mudam sua direção estratégica e enfrentam novos concorrentes com tecnologia avançada que
ingressam no mercado de serviços financeiros. Proporcionamos o mecanismo que permite que eles
sejam ágeis para responder às demandas do mercado e aumentem seu valor comercial
rapidamente ".disse Danilkis.

"Esta última rodada de financiamento é uma prova de nossa crescente base de clientes e de nosso
posicionamento como uma plataforma líder no setor. Hoje, Mambu oferece suporte a clientes em
mais de cinquenta países em todos os continentes. Muitos deles são líderes do setor que entendem
e se adaptam rapidamente à dinâmica do mercado e, através de nossos serviços, apoiamos sua
estratégia de crescimento e evolução tecnológica."

"Bessemer tem uma vasta experiência em trabalhar com empresas de tecnologia SaaS de rápido
crescimento e viu o potencial de nossa tecnologia e modelo operacional. Mambu é adicionado a
um grupo exclusivo de empresas de elite em que eles investiram, o que nos dá acesso a uma ampla
base de conhecimento de negócios globais de SaaS bem-sucedidos. "Estamos encantados não
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apenas pelo investimento, mas também pela rede da qual estaremos nos beneficiando à medida
que aceleramos essa empolgante jornada de crescimento", disse Danilkis.
"Mambu muda as regras do jogo em um mercado altamente competitivo, que precisa
desesperadamente de soluções ágeis que suportem sua evolução", disse Brian Feinstein, sócio da
Bessemer Venture Partners. "Ficamos impressionados com seus equipamentos, tecnologia,
crescimento rápido e sua enorme oportunidade no futuro, uma vez que os serviços financeiros
foram transformados em uma indústria baseada na tecnologia, na nuvem e na API. Mambu
conseguiu muito com uma equipe relativamente pequena e estamos empolgados em impulsionar
seu crescimento, o que acreditamos ser um ponto de virada no setor."
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Sobre Bessemer Venture Partners
A Bessemer Venture Partners é a empresa de capital de risco para empresas em etapas inciais mais
experiente do mundo, com um portfólio de mais de 200 empresas; incluindo Pinterest, Betterment,
Smule, Laboratório Rocket, Procore, PagerDuty, Intercom, Fiverr, ServiceTitan, Toast e Bright
Health. A Bessemer associa-se cedo a empreendedores visionários e os apoia em todas as fases de
seu crescimento, centrando-se principalmente em empresas de consumo, negócios, saúde e
tecnologia de ponta. A empresa endossou mais de 120 IPOs, incluindo Shopify, Yelp, LinkedIn,
Skype, LifeLock, Twilio, SendGrid, DocuSign, Wix e MindBody.
Os 14 parceiros da Bessemer operam em escritórios no Vale do Silício, São Francisco, Nova York,
Boston, Israel e Índia. https://www.bvp.com/ Siga @BessemerVP
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Sobre Mambu
Mambu é o principal motor de SaaS no setor bancário, que oferece serviços financeiros digitais. É a
alternativa mais enxuta para os sistemas bancários tradicionais complexos, uma solução nativa na
nuvem que impulsiona as arquiteturas abertas habilitadas pela API. A Mambu apoia os seus
clientes para iniciar com sucesso novos negócios, transformar as operações existentes, lançar
novos produtos e expandir para novos mercados. A empresa oferece às instituições financeiras de
vários portes a agilidade para projetar, lançar, atender e dimensionar rapidamente seu portfólio de
bancos e empréstimos.
Desde 2011, sua tecnologia atende a mais de onze milhões de clientes finais. Com mais de cinco
milhões de contas ativas em mais de 50 países, desde fintechs até bancos tradicionais. A Mambu
está ajudando instituições financeiras a evoluir e prosperar na era digital.
Para obter mais informações, visite nosso site, leia nosso blog Hive ou conecte-se conosco no
Twitter, LinkedIn, YouTube e Facebook.
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