A FinComEco lança-se em África para facilitar os pequenos agricultores
Fornecer um Ecossistema financeiro e de mercadorias integrado, que ligue eficientemente
a procura e a oferta
Mauricias, Londres, 12 de abril de 2017. A FinComEco, um ecossistema financeiro e de mercadorias
integrado, lança hoje uma solução de prestação de serviços, financiamento, e de capacitação. O
sistema promoverá melhorias na segurança alimentar, na diversidade económica e na inclusão
financeira, através de uma parceria de prestação de serviços socialmente responsáveis. O objectivo é
uma melhoria sustentável e crescente da sofisticação e dos padrões de vida dos pequenos agricultores
e das suas famílias nos países em desenvolvimento, provocada por uma iniciativa que liga a agricultura
às últimas tecnologias financeiras. Inicialmente incidirá em África.
“A criação de mercados, o desenvolvimento de infraestruturas e a concessão de financiamento aos
agricultores, são ingredientes essenciais para transformar a agricultura em África. Esses factores foram
necessários para transformar a agricultura num sector criador de riqueza, gerando oportunidades de renda
para os agricultores das zonas rurais”. - Banco Africano de Desenvolvimento
Sua Excelência Dr. Mark Simmonds, presidente da FinComEco, ex-ministro do Exterior do Reino Unido
e da Commonwealth com responsabilidades para África, Caribe, Territórios Ultramarinos do Reino
Unido, Energia Internacional e Prevenção de Conflitos, comenta: "É importante reconhecer que cada
país africano é único, com sua economia própria, vida social e política própria”. Ele acrescentou: "Com a
FinComEco, acredito que temos uma estratégia detalhada para apoiar, melhorar e facilitar toda a
cadeia de valor agrícola, melhorando vidas, criando empregos e aliviando a pobreza".
A FinComEco incentivará o crescimento conectando os agricultores com o mercado, com a
infraestrutura financeira, e com a economia nacional. Esta oferta para a cadeia de demanda também
inclui pequenos comerciantes, corretores, armazenamento, transporte, transporte marítimo, bancos e
compradores, incluindo multinacionais. Isso permitirá que os pequenos agricultores obtenham um
preço melhor para os seus produtos proporcionando mais oportunidades para um crescimento da
renda, abrindo oportunidades alternativas de valor agregado, incluindo o comércio electrónico.
A FinComEco já comprovou este conceito com sucesso no Malawi, na Bolsa de Mercadorias Agrícolas
para África (ACE), através do Grupo GMEX. Durante 2016, foram proporcionados benefícios
substanciais aos pequenos agricultores, com um aumento médio de 31% na receita com o uso de
recibos de armazém (warehouse receipts) e melhor transparência de preços, com 47 mil pessoas
registadas para receber os últimos preços de mercado nos seus telefones celulares.

A FinComEco irá estabelecer ou fortalecer as trocas locais de produtos utilizando tecnologias de
negociação, recibos de armazém electrónico e uma solução completa de operação bancária móvel.
Permitirá também o comércio em várias regiões e proporcionará um agro-ecossistema financeiro
holístico e seguro em nuvem (cloud), em parceria com organizações de desenvolvimento, governos,
organismos de pesquisa e o sector privado.
Hirander Misra, fundador e vice-presidente da FinComEco e CEO do GMEX Group, comentou: "O
objectivo da FinComEco é de combinar a capacidade do realizar as transacções em bolsa, incluindo
derivativos, com a transacção de produtores físicos. Também para agregar valor através da capacitação
em matéria de fabricação, serviços de apoio e de entrega, que contribuem para o aumento do emprego
local". Ele acrescentou: "A iniciativa permitirá que os pequenos agricultores prosperem, sendo
capacitados pela melhor tecnologia, padrões e insumos (incluindo sementes, fertilizantes e pesticidas).
Isto é combinado com um modelo único de negócio de Agri-finanças para resolver problemas de
crédito e financiamento, apoiados por melhorias na logística e no armazenagem".
Steve Round, Diretor da FinComEco, CEO da Saescada e presidente da The Big Issue Foundation e da
Ecology Building Society, comentou: "Há enormes problemas de inclusão financeira e segurança
alimentar em todo o mundo em desenvolvimento, não sendo feito o suficiente de forma coesa para
tratar de alguns deles," Acrescentou: "Estou muito satisfeito pelo facto do nosso sistema de banca
móvel, e o sistema electónico de pagamentos poder agregar valor a esta solução integrada e única,
ajudando a muitos milhões de agricultores que enfrentam muitos dos objectivos do Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas.
A FinComEco está actualmente sendo sindicalizada para investidores estratégicos. Anúncios adicionais
sobre esta e outras nomeações da Directoria e da Administração serão feitos no devido tempo.
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Sobre a FincomEco
A FinComEco, é um ecossistema financeiro e de mercadorias, que promove a inclusão financeira com
responsabilidade social em colaboração com as partes interessadas locais, organizações de
desenvolvimento, governos e sector privado, com o objectivo de melhorar a segurança alimentar e a
diversidade económica.
A nova solução de troca electrónica de mercadorias está a estabelecer e a revitalizar os
intercâmbios locais, e a possibilitar o comércio em várias regiões com foco no sector agrícola, para criar
um sistema financeiro seguro e abrangente.
Ele incluirá:
•
•
•
•
•
•
•

Descoberta de preços e transparência
Recibos de armazém electrónico
Gestão de risco e cobertura
Plataforma electrónica integrada de pagamentos e pagamentos bancários
Capacitação e educação
Consultoria operacional e tecnológica
Trabalhar com parceiros locais confiáveis.

Os objetivos operacionais incluem:

•
•

•

Maximizar o potencial de ganhos para os pequenos agricultores
Ajudar os pequenos agricultores a prosperarem com o uso da melhor tecnologia e insumos
(incluindo sementes, fertilizantes e pesticidas), juntamente com um modelo de negócio de
Agro-finanças único para resolver problemas de crédito e financiamento.
Alavancar, além de aprimorar a logística, o armazenamento e os padrões actuais, para
estabelecer um ecossistema agrícola plenamente vitalizado que ligue eficientemente a oferta e
a demanda.

A FinComEco comprovou o seu conceito no Malawi na Agricultural Commodity Exchange for Africa
(ACE) através do GMEX Group, e está a estabelecer mercados totalmente regulamentados em outros
países africanos e no Sudeste Asiático.
Os actuais accionistas incluem GMEX Group Limited, Saescada Limited e Houghton Street Capital
Limited, bem como indivíduos.
Para mais informações visite: www.FinComEco.com

Sobre a GMEX Group
GMEX Group é um conjunto de empresas que oferecem soluções sustentáveis e inovadoras para uma
nova era de mercados financeiros globais. Fornecer experiência em negócios, tecnologia de ponta,
conectividade e excelência operacional através de uma abordagem orientada por parceria alinhada.
Utilizamos a nossa extensa experiência e experiência em infraestrutura de mercado, para criar um
plano mestre estratégico adequado com intercâmbios, câmaras de compensação, depósitos, registos e
plataformas de recebimento de depósitos.
As nossas soluções-chave de negócios, permitem a criação e operação de trocas electrónicas e
infraestrutura de pós-comércio económicas em várias classes de activos, incluindo acções, dívida, FX,
derivativos e mercadorias. Actuamos em mercados desenvolvidos e em desenvolvimento, através do
estabelecimento de ecossistemas empresariais e tecnológicos coesos. A GMEX oferece o benefício
adicional da interconexão com múltiplos intercâmbios de parceiros, para criar redes globais de liquidez.
Para mais informações visite: www.gmex-group.com ou siga-nos no Twitter @GMEX_Group

Sobre a Saescada Limited
A Saescada é uma empresa de plataformas bancárias com sede no Reino Unido, estabelecida em 2014.
"Parlez!" É a actual nuvem (cloud) de baixo custo baseada numa plataforma bancária de retalho,
oferecendo plena funcionalidade de conta corrente e corrente construída sobre uma arquitectura de
micro-serviços que podem ser rotulados em branco.
As principais características incluem:

•
•
•
•
•
•

Contas que se ligam a qualquer infra-estrutura bancária local;
Aplicativos de telefone inteligente nativo (iOS e Android);
Processos KYC on-line e offline que podem se integrar com bancos de dados de identidade
local;
Integração de BACS com débitos directos e créditos BACS;
Integração SEPA que trata de débitos directos e pagamentos de saída, com pagamentos
internacionais encaminhados através do IBAN;
Integrações de carteiras móveis e leilões de retalho;

•
•

Mecanismo de facturamento transaccional e interface de pagamento de boleto; e
Comunicação completa do usuário final em notificações de e-mail, SMS e celular.

Para mais informações visite: www.Saescada.com
Sobre a Houghton Street Capital Limited
Houghton Street Capital (HSC) é um conselheiro internacional de finanças corporativas com sede em
Londres.
Oferecemos uma gama completa de serviços de consultoria a pequenas e médias empresas, pessoas
físicas e investidores institucionais, com focu no Reino Unido e com acordos internacionais até £250
milhões em valor em uma ampla gama de sectores.
A equipe da HSC oferece aconselhamento prático a empresas e investidores em uma variedade de
sectores, numa base global. Com capacidade internacional de fusões e aquisições, a nossa equipe está
empenhada em oferecer aos nossos clientes a melhor solução possível.
Geograficamente, a equipe da HSC trabalhou no Reino Unido, na Europa, na Índia, no Leste e na África
Austral e na Região Ásia-Pacífico e possui quase 70 anos de experiência em finanças corporativas,
fusões e aquisições, gestão de activos, private equity, serviços jurídicos e administração geral.
Sobre Sua Excelência Dr. Mark Simmonds – Presidente, FinComEco
Sua Excelência Dr. Mark Simmonds foi até recentemente o ministro de Assuntos Estrangeiros e da
Commonwealth com responsabilidades para a África, Caribe, Reino Unido Territórios Ultramarinos,
Energia Internacional e Prevenção de Conflitos. Serviu como um membro do parlamento Britânico por
14 anos.
Ele se concentrou em dirigir e facilitar o investimento interno em África através de uma gama de
sectores económicos-chave, incluindo hidrocarbonetos, serviços financeiros, infraestrutura, energia e
agricultura. Possui um imenso conhecimento da composição económica e política dos governos, países
e regiões africanos e presidiu o Conselho de Segurança da ONU em duas ocasiões.
Ele agora tem uma série de funções internacionais, incluindo a de consultor sénior para a Kroll, vicepresidente da empresa Commonwealth & Conselho de Investimento e Presidente do Conselho
Consultivo da plataforma de investimento global 'Invest Africa'. Conselheiro Sênior da Farallon Capital,
Diretor Não-Executivo da Potassa Africana. Presidente do Projeto Contra-Extremista (Reino Unido).

Ele também tem papéis com organizações sem fins lucrativos, incluindo como vice-presidente
honorário da Flora & Fauna International. Ele é um administrador do Instituto Britânico na África
Oriental. Ele é membro do Conselho Privado de Sua Majestade.
Sobre Hirander Misra – Vice-Presidente e Fundador, FinComEco
Hirander Misra é também co-fundador, presidente e CEO do Grupo GMEX, que é um conjunto de
empresas que oferecem soluções sustentáveis e inovadoras para a nova era dos mercados financeiros
globais, através de uma abordagem alinhada de parcerias com câmaras de compensação e
depositários, centrais de valores mobiliários.
Isso envolve a criação e operação de intercâmbios electrónicos e infraestrutura de pós-negociação em
acções, dívida, FX, derivados e mercadorias em mercados desenvolvidos e em desenvolvimento,
através da criação de um negócio coeso e ecossistema de tecnologia. Anteriormente, ele foi o cofundador e Chief Operating Officer da Chi-X Europe Limited, instrumental em levar a empresa do
conceito para o lançamento bem sucedido.
No momento da sua partida em Fevereiro de 2010, o Chi-X Europe foi o segundo maior centro de
negociação de acções da Europa, logo atrás do Grupo LSE e posteriormente foi vendido à BATS Global
Markets em Novembro de 2011 por US $ 365 milhões.
Sobre Steve Round – Director, FinComEco
Steve é CEO do provedor de soluções de banca electrónica Saescada trazendo a primeira plataforma
bancária desafiadora para o mercado em 2015. Ele tem uma rica experiência em Serviços Financeiros,
tanto no Reino Unido e internacionalmente. Ele fundou o inovador Change Account, é presidente da
Ecology Building Society, e também presidente da The Big Issue Foundation.
Anteriormente, Steve foi Diretor de Marketing da Unity Trust Bank e assessorou empresas de ampla
gama como MasterCard, GE Money e Charity Bank. Trabalhou e dirigiu projectos na Arábia Saudita, no
Kuwait, na Rússia e na África do Sul, trabalhando em diversos projectos, incluindo os Programas de
Banca Comunitária, Remessas Internacionais e Lealdade.

