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Vantagens de Listar Sua Empresa
Como Sociedade Emissora na Plataforma Eletrônica de Investimento Coletivo



#changingthemindset
We are international solutions providers
to working capital to the middle market.
We make the equity crowdfunding revolution!

VOCÊ
PODE

www.fincoinvest.com.br



Com ele você pode:
(i) Financiar seu financiamento seu crescimento;
(ii) Reduzir endividamento; ou simplesmente,
(iii) Arbitrar juros menores que sua taxa atual.

O primeiro passo para crescer é listar sua empresa.
A Listagem de uma empresa como Sociedade Emissora
em nossa plataforma eletrônica de investimento coletivo
e o primeiro passo para acessar o tão necessário:
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Vantagem do Acesso ao Capital

Capital de Giro



Ao ser listada na plataforma a Sociedade Emissora ganha uma
página individual dentro do ambiente eletrônico da plataforma,
chamada com suas informações institucionais,
que por sua vez é linkada às suas páginas de Ofertas de Valores
Mobiliários. É a sua empresa na vitrine financeira para interagir com
milhares de investidores, profissionais, qualificados e de varejo.

Company Pro!le

Vantagem da Visibilidade

Já estando listada a empresa passa a juntar e preparar toda a
documentação necessária para o lançamento de sua oferta pública
de valores mobiliários com dispensa de registro pela CVM. A partir
de seu relacionamento mais estreito com a FinCo a Sociedade passa
a enxergar melhor os mecanismos do crowdfunding de investimentos
e da distribuição de suas captações de recursos.acelera o timing

Vantagem da Rapidez



A Sociedade Emissora deve realizar uma pelo menos
uma Oferta Pública Inicial (Initial Public Offering ou IPO)
no prazo de até e pode realizar quantas outras
emissões subsequentes quiser (follow-on), desde que
separadas pelo prazo legal imposto pela Instrução
CVM 588 de entre a data de encerramento de
uma Oferta e a data de abertura de uma nova captação.

12 meses

120 dias

Vantagem da Recorrência

Listar sua empresa custa apenas pagos
uma única vez na contratação da listagem da Sociedade
Emissorae já lhe abre as portas do mercado de capitais.

Aproveite esta oportunidade!

R$ 5.000,00

Vantagem do Baixo Custo



Como Sociedade Emissora a empresa pode emitir para distribuição ao público
em geral por meio da Plataforma, seus TDC - Títulos de Dívida Corporativa
Conversível que são contratos de empréstimos na modalidade de mútuo
oneroso que devolve integralmente no prazo de resgate de ou pode
ser convertido em participação societária, a critério exclusivo do investidor.

Neste interregno, depois de uma carência de 6 meses, a empresa paga juros
remuneratórios pré-fixados (não capitalizados) que você mesmo definiu e que
são amortizados em 10 (dez) parcelas trimestrais (sem aquele PMT mensal dos
bancos e sem a surpresa da correção por índices variáveis...).

Observe que é um sem necessidade de garantia real.
A conversibilidade automática em cotas da empresa em caso de inadimplência
das obrigações (default) é uma espécie de garantia pignoratícia do título,
diminuindo em parte a exposição ao risco do investidor.

Crédito Clean

36 meses

Vantagem de Obter Recursos
em Condições Diferenciadas



Quatro Segmentos de Listagem



Venha para a FinCo!

ESTAMOS AQUI PARA FAZER DIFERENÇA NO MERCADO.

Somos uma nascida em 2017 na República de Curitiba com a
forte convicção de que o equity crowdfunding é a ferramenta
transformacional que o Brasil precisa para finalmente expandir todo o
potencial latente das pequenas e médias empresas nacionais.
Oferecermos uma moderna plataforma de captação de
recursos através de ofertas públicas de equity e debt com dispensa
automática de registro e...

Fintech

Market Oriented

A é pessoa jurídica regularmente constituída no Brasil, cuja atuação
é guiada pela legislação vigente e por seu Regulamento, registrada na
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) com autorização dada pela
Superintendência Geral e pela Superintendência de Relações com o
Mercado e Intermediários da CVM para exercer profissionalmente a
atividade de distribuição de ofertas públicas de valores mobiliários com
dispensa de registro através do Ato Declaratório No 16.497 publicado no
DOU em 25/07/2018, possuindo portanto licença de uso regular e válida
de uma plataforma digital de investimento colaborativo ou coletivo que
promove e viabiliza investimentos em crowdfunding de investimento ou
equity crowdfunding (“Plataforma”), nos termos da Instrução CVM nº 588
de 13 de julho de 2017 (“ICVM 588”);

FinCo

Autorização e fiscalização
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