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A missão de Vest é capacitar os investidores nas Américas a construir o seu futuro financeiro
através de uma plataforma de investimento e educação de classe mundial. Vest oferece uma
conta de corretagem simples, baseada em aplicações para negociar ações dos EUA, que está
disponível para todas as principais economias da América Latina de língua espanhola, bem
como nos Estados Unidos. Os serviços financeiros para investimento e gestão de dinheiro nos
EUA oferecem a melhor eficiência e preços da classe, e Vest está a tornar estes benefícios
acessíveis a um crescente mercado regional de investimento de retalho na América Latina. Os
novos investidores precisam não só de um meio transacional, mas também de um quadro para
tomar decisões de investimento sólidas. A vest proporciona um ambiente comercial simulado
para usuário que querem aprender sem riscos e está criando uma biblioteca de conteúdos para
educar e capacitar os utilizadores que estão prontos para dar o passo.

Fatos: Arrecadou US$ 6 milhões em 2021 do Founders Fund, Nazca, Class 5 Global, FJLabs,
Tamarack Global, Scott Shleifer (Tiger Global), Carlos Garcia (Fundador, Kavak), Florian
Hagenbuch (Fundador, Loft), Brian Barnes (Fundador, M1 Finance) ), Nico Barawid e Gerry
Giacomán Colyer (Fundadores, Casai e Clara), e a equipe fundadora de Moons.

Fundada em Dezembro de 2020, encerrou a ronda de pré-sementes em Fevereiro de 2021 e a
ronda de sementes em Junho de 2021.

antes da rodada de capital semente em fevereiro de 2021 e da rodada de semente em junho de
2021.

Disponível para download em iOS e Android.

O acesso à negociação ao vivo está atualmente em uma lista de espera / em versão beta
privado. Envie um e-mail para Aaron em aaron@mivest.io se você quiser ter acesso hoje.

Equipe totalmente remota trabalhando no México, EUA, Colômbia e Chile
Subindo...
As iniciativas de curto prazo incluem fazer transferências entre contas em moeda local dos
clientes e investir de forma rápida e extraordinariamente acessível, além de adicionar
ferramentas para gerenciamento de caixa e investimento passivo.

Equipe fundadora:

Aaron Polhamus, CEO, veio para o México em 2016 para se juntar à equipa de Credijusto,
onde serviu como CTO através da Série A da empresa. Frequentou a Universidade de Oxford
como bolsista de Rhodes, onde obteve um mestrado em Estatística Aplicada. Antes de se
mudar para o México, Aaron trabalhou como investigador climático na NASA JPL, consultor em
ciências de dados e oficial da Marinha dos EUA. É um entusiasta do investimento de retalho e
é apaixonado pela democratização do acesso a oportunidades de investimento.

Miguel Arroyo CPO, nascido e criado na Cidade do México, onde estudou Design e



Comunicação Visual na UNAM. Veterano do ecossistema fintech da cidade, ele fez a transição
do design editorial para a engenharia de vanguarda e design de produto. Acabou por ser
co-fundador da loja de desenvolvimento de software Mazing Studio, que trabalhou com vários
fintechs, incluindo Credijusto. Miguel é apaixonado pela teoria e prática da engenharia e design
de produtos como uma abordagem de resolução de problemas.

Jaime Rodas, COO, é também um veterano da comunidade fintech da Cidade do México.
Depois de terminar os seus estudos no Tec de Monterrey. Começou a sua carreira como
empreendedor de desenvolvimento de software, co-fundando o estúdio de desenvolvimento
Partido Surrealista Mexicano. A partir daí, juntou-se à Resuelve Tu Deuda, servindo primeiro
como Proprietário de Produto Sénior e depois como Co-CEO da plataforma de contas
comerciais da Resuelve Enconta. Antes de ser co-fundador da Vest, trabalhou na Hum Capital
como gerente de engenharia.


