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O Data Room Virtual EthosData 
ajudou o OakNorth em uma rodada 
de financiamento de $ 330 milhões 
+- o maior investimento em fintech 
na história do Reino Unido.
O OakNorth é uma peça importante 
no setor bancário de varejo 
britânico. Fundada em 2015 pelos 
empresários Rishi Khosla e Joel 
Perlman, 0 OakNorth é uma das 
líderes de mercado em empréstimos 
para pequenas e médias empresas 
(PMEs). Em outubro de 2017, o 
OakNorth garantiu um investimento 
de £ 160 milhões (US $ 213 milhões) 
do Clermont Group e da Toscafund 
por uma participação de c.16%, 
avaliando a empresa em cerca de US 
$ 1,3 bilhão e tornando-a oficialmente 
uma empresa "unicórnio". Isso foi 
seguido de perto por um investimento 
secundário de £ 90 milhões ($ 120 
milhões) em novembro do fundo 
de riqueza soberana estatal de 
Cingapura, GIC. Os investimentos 
apoiarão a implantação da plataforma 
fintech do OakNorth - máquina 
ACORN, uma plataforma global de 
dados e tecnologia projetada para 
permitir que os credores originem, 
subscrevam, monitorem e reservem 
empréstimos sob medida para PMEs 
de maneira mais rápida, eficiente e 
rigorosa.

O desafio

Coordenar uma rodada global 
de arrecadação de fundos com 
segurança e eficiência. O OakNorth 
precisava de uma solução que 
fosse rápida, segura e pudesse 
agilizar o processo de fornecer 
aos investidores potenciais acesso 
às suas informações críticas e 
proprietárias. Era essencial que a 
empresa escolhesse um serviço 
capaz de proteger informações 
altamente confidenciais, ao mesmo 
tempo que possibilitava que vários 
investidores e consultores em 
potencial se comunicassem de 
maneira fácil e segura.

A solução

Com sua plataforma simples e segura 
e sua equipe de coordenadores de 
negócios profissionais, a EthosData 
ajudou o OakNorth a simplificar essa 
transação complexa. A plataforma 
de Data Room Virtual EthosData 
permitiu ao OakNorth compartilhar 
informações com potenciais 
investidores e atualizá-los sobre o 
andamento, simplificando o fluxo e a 
estrutura de comunicação.
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A EthosData fornece salas de 
dados virtuais e servicios de 
compartilhamento de arquivos 
confidenciais, permitindo que 
as organizações compartilhem 
informações confidenciais de forma 
segura e eficiente.  Nossa premiada 
plataforma de VDR facilita o trabalho 
de empresas, banqueiros, advogados 
e outras instituições; e nossa equipe 
dedicada de coordenadores de 
negócios economiza tempo. Fundada 
en 2007, mais de 100.000 usuários se 
envolveram com a plataforma em 
negócios bem-sucedidos no valor de 
mais de US $ 1 trilhão.

O uso de um data room virtual permite gerenciar com segurança toda la documentação do negócio 
e focar na execução de sua transação.

Para mais informaçoes, por favor contacte-nos.

O resultado

Usando o Data Room Virtual fornecido 
pela EthosData, o OakNorth foi 
capaz de executar a transação sem 
problemas e fechar o maior acordo 
de financiamento já alcançado por 
uma empresa de fintech do Reino 
Unido. O financiamento permitirá 
ao banco aumentar os empréstimos 
em £ 1,5 bilhão ($ 2 bilhões) em 2018 
e lançar a ACORN globalmente. “A 
EthosData prestou um ótimo serviço”, 
afirma Joel Perlman, cofundador da 
OakNorth. “Sua plataforma de data 
room era muito fácil de usar e sua 
equipe de suporte foi muito útil. Ter 
uma equipe dedicada disponível 24 
horas por dia, 7 dias por semana, 
foi particularmente útil, uma vez 
que nossos potenciais investidores 
estavam baseados em diferentes 
geografias. ”


