NOTA DE PREMSA
UN FONS EUROPEU INVERTEIX EN SAFE365
Safe365, l'aplicació pionera en connectar la gent gran amb els seus familiars amb seu
a Barcelona, ha anunciat el tancament d'una ronda de finançament liderada per
Mangrove Capital Partners, un dels fons d’inversió europeus més importants del món,
i que prèviament ha finançat altres startups catalanes com Red Points, Wallapop i
Badi.
"És un privilegi que un fons d’inversió tan important com Mangrove hagi decidit invertir en el nostre
projecte. Això confirma que anem pel bon camí", afirma Guillem Viladomat, CEO de Safe365. "La
inversió ens ajudarà a seguir complint la nostra missió de convertir-nos en el localitzador familiar líder
al món, permetent als membres de la família connectar-se i cuidar-se els uns als altres", ha afegit.
Una aplicació dissenyada per a una demografia canviant
"La població de majors de 65 anys augmentarà significativament en els propers 30 anys. Això,
combinat amb una escassetat cada vegada més gran de cuidadors qualificats, vol dir que necessitem
urgentment eines que ens permetin cuidar a la gent gran", explica Viladomat, que afegeix: "Amb
Safe365, les persones tenen la capacitat de sentir-se més a prop dels membres de la seva família,
aprendre les seves rutines i, de forma natural, assegurar-se que se senten més segurs".
Es preveu que pel 2045 les persones grans conformarà el grup d'edat més gran del món. En conèixer
aquesta realitat, Mangrove Capital Partners va decidir recolzar el projecte de Safe365: "Mentre la
majoria de les startups i VCs estan obsessionats amb com els millennials estan remodelant els seus
estils de vida mitjançant la seva adopció extrema del mòbil – assenyala Yannick Oswald de
Mangrove, que s’ha unit a l’equip directiu de Safe365 –, l'economia de la tercera edat és una de les
oportunitats més oblidades en el món de la tecnologia". I afegeix: "Tenint en compte que actualment
la penetració dels smartphones entre els usuaris de més de 55 anys supera el 75%, és el moment
oportú perquè la tecnologia ens ajudi a cuidar la població que envelleix. No tan sols es tracta d’un
grup demogràfic que cada cop se sent més còmode utilitzant la tecnologia, sinó que també és més
propens a utilitzar el servei un cop li ha agradat. La base d'usuaris de Safe365, que creix
extremadament ràpid i ja compta amb 100,000 usuaris actius al dia, així ho demostra. Estem
entusiasmats per seguir treballant amb el Guillem i l'equip de Safe365 per ampliar encara més el
negoci".
Aquesta és l'última d'una sèrie d'inversions recents realitzades per Mangrove a Barcelona. I no és
d'estranyar, ja que el CEO i cofundador de Mangrove, Mark Tluszcz, destacava fa uns mesos al seu
bloc personal que la capital catalana s'està convertint en "una de les escenes tecnològiques més
vibrants" a Europa on les noves empreses "atreuen talent i inversors de tot el món".

