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Nu kan småföretagare söka lån via Lendo
med lånegaranti från EU - endast 20% i
borgen
Småföretagare runt om i Europa kämpar med likviditetsbrist till följd av
Coronavirusets smittspridning. Företag skriker efter stöd från regeringar och EU
som innefattar förenklade möjligheten att låna pengar. Det finns stöd att få.
Europeiska investeringsfonden möjliggör nämligen en EU-lånegaranti vilket
innebär att de tar 80 % av risken i företagslån upp till 275 000 kr för småföretag
som söker det specifika EU-lånet via vissa utvalda långivare inom EU.
Entreprenören behöver därmed endast gå in med 20 % i borgen vilket ska sänka

tröskeln för långivare att vilja låna ut till normalt livskraftiga småföretagare och
vara ett tryggare lånealternativ för låntagaren
Lendo kartlägger regelbundet hur småföretagare söker lån och de senaste
veckorna har statistiken visat på ovanliga trendbrott. Andelen ansökningar
med angett lånesyftet likviditetsfinansiering har drastiskt ökat från 20% i
andel ansökningar inledningsvis av året till 30-40 % under Coronakrisens
första månader. Detta visar att en ökande andel småföretag har stora
utmaningar i sitt kassaflöde och i ett läge som detta kan även ett hälsosamt
företag behöva likviditetsstöd. För att beviljas ett lån behöver företaget
delvis vara livskraftigt, ha en god kreditvärdighet och i majoriteten av fallen
en personlig borgen på 100% registrerad som säkerhet för lånet. Men, att
som småföretagare behöva delvis riskera sin privata ekonomi som säkerhet
för ett företagslån i rådande läge är för många en allt för stor risk att ta.
Därför välkomnas det nya lånet som innebär en möjlighet att låna med lägre
risk för påverkan av den privata ekonomin.
- Många småföretagare upplever det som oroväckande att behöva gå i 100 %
borgen för ett företagslån och statistiken via oss visar att i 98% av lånen beviljas
med kravet på borgensman som säkerhet. Med det nya företagslånet med EU-stöd
står du som ägare endast för 20% av borgen, och kan på så sätt separera din
personliga ekonomi från företagets i större utsträckning. Det kan därför vara ett
tryggt och fördelaktigt alternativ för dem som ges möjlighet att låna, menar Amir
Omed, Affärsområdeschef Företag på Lendo.
Amir poängterar dock att det är en sedvalig kreditprövningsprocess för lånet
och företaget som ansöker via Lendo kommer behöva påvisa livskraftighet
och finansiell stabilitet, samma gäller för borgensmannen, för att långivare
ska kunna låna ut pengar.
Det finns några långivare i Sverige som har ansökt om att få vara en del av
lånegarantin vilket gör det nu möjligt för svenska småföretagare att ta del av
EU-stödet. Genom att göra en ansökan via Lendo kan man få svar på om man
har rätt förutsättningar att ta del av lånet Företagslån med EU-Stöd. Du kan
även via Lendo jämföra bud från flera andra nischade långivare som
specialiserar sig på lån till småföretag.
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Lendo är Sveriges största jämförelsetjänst för privat- och företagslån och har
funnits på den svenska marknaden sedan 2007. Med endast en kreditupplysning
från UC kan konsumenten söka lån hos flera banker samtidigt och därefter själv
välja vilket låneerbjudande som passar bäst. Lendos jämförelsetjänst är för
konsumenten kostnadsfri och varje månad hjälper vi tusentals kunder att hitta
rätt lånelösning.
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