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Birdee lanceert een applicatie voor smartphones
Gambit Financial Solutions’ robotadviseur biedt nu een nog betere klantervaring dankzij de
lancering van een mobiele applicatie. Het is een primeur voor België, Frankrijk en Luxemburg, in de
wereld van discretionair beheer.

Na de lancering van robotadviseur Birdee voor het grote publiek,
kondigen we nu ook trots de lancering van een mobiele applicatie aan –
momenteel de enige applicatie voor discretionair beheer op de Belgische,
Franse en Luxemburgse markt.
De app, Birdee Money Experts, is gratis te downloaden via Google Play
of de App Store. Met deze eigentijdse digitale spaartool kunnen gebruikers
met enkele klikken in een of meerdere portefeuilles beleggen, hun rekening
raadplegen en de prestaties van hun portefeuilles volgen, waar en wanneer
ze zich ook bevinden, allemaal via hun smartphone.
Geoffroy de Schrevel, CEO van Gambit Financial Solutions en medeoprichter van Birdee vertelt:
‘Birdee is voortgevloeid uit de wens om discretionair beheer voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk
te maken. De mobiele applicatie is een extra hulpmiddel voor spaarders om hun geld te laten renderen
en hen een aangename beleggerservaring te bezorgen via gebruiksvriendelijke media.’
Naast de lancering van haar mobiele applicatie heeft Birdee Money Experts onlangs nog twee
nieuwigheden toegevoegd aan haar openbare platform: 3 portefeuilles die volledig bestaan uit
duurzame beleggingen – een primeur op het Europese vasteland – en de mogelijkheid om rechtstreeks
te beleggen vanaf een Franse bankrekening.
Birdee Money Experts biedt 20 verschillende beleggingsportefeuilles aan, opgesteld door experts. Op
basis van een combinatie van algoritmes kiest de gebruiker één of meerdere portefeuilles, aangepast
aan zijn persoonlijke doelstellingen en risicoprofiel. De gebruiker kan de prestaties op ieder moment
opvolgen en zelfs zijn geld met enkele klikken uit de investering halen. De beheerskosten zijn
transparant en worden duidelijk vooraf vastgelegd: 1% per jaar.
Inschrijven (via www.birdee.co of via de app) is helemaal gratis en gaat heel snel. Het minimale
investeringsbedrag is € 1000. Voor de gebruiker zijn geld daadwerkelijk belegt, kan die het platform
testen door virtueel te beleggen – zo lang als gewenst en zonder enige verplichting.

Over Gambit Financial Solutions
In 2007, in een lokaaltje van de HEC Liège, stichtten enkele wetenschappers de fintech Gambit
Financial Solutions. De onderneming biedt beleggingsadvies en risicobeheersinstrumenten aan
financiële instellingen in Frankrijk, België, Luxemburg en Zwitserland. Gambit Financial Solutions
heeft intussen meer dan 80 medewerkers en blijft internationaal groeien. In december 2017 heeft BNP
Paribas Asset Management een meerderheidsaandeel verworven in Gambit Financial Solutions; Gambit
behield wel zijn onafhankelijkheid en bestuursautonomie.
www.gambit-finance.com
Over Birdee
Birdee, de robotadviseur van Gambit Financial Solutions, is een bundeling van de knowhow die het
bedrijf sinds 2007 opbouwde in klantprofilering, portolio-optimalisatie en risicobeheer. Birdee is
beschikbaar in twee versies: een voor financiële instellingen die hun klanten een digitale discretionaire
beheersoplossing willen aanbieden, gelanceerd in 2016, en een voor het grote publiek. Die laatste werd
goedgekeurd door de Luxemburgse regulator, de CSSF, en mag dus rechtstreeks worden aangeboden
aan particuliere beleggers in de Europese Unie.
www.birdee.co
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