Lån til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland
Om os:
Nordjysk Lånefond tilbyder attraktive lån til virksomheder med udviklingspotentiale. Det betyder, at vi kan hjælpe
netop din virksomhed, hvis du drømmer om at udvikle nye produkter eller ydelser. Vi yder kompetent sparring til
sammen at tilpasse den låntype, som kan skabe de bedste muligheder for din virksomhed.

Kan jeg låne?
Er du iværksætter eller har en etableret virksomhed med udviklingsaktiviteter i Nordjylland, som kan skabe vækst,
udvikling og arbejdspladser, så har du mulighed for at søge om lån i Nordjysk Lånefond.

Udviklingslån

Iværksætterlån

Ansvarligt lån

•

Lån op til kr. 750.000

•

Lån op til kr. 5.000.000

•

Rente 6 - 8 %

Lån op til kr. 5.000.000

•

•

Rente 6 - 8 % uden pant

•

Afdragsfrihed op til 2 år

Rente 8 - 10 %

•

•

Rente 3 - 6 % med pant

•

Samlet løbetid op til 10 år

Afdragsfrihed op til 5 år

•

•

Afdragsfrihed op til 2 år

•

Medfinansieringskrav 30 %

Samlet løbetid op til 10 år

•

•

Samlet løbetid op til 10 år

•

Op til 25 % forudbetaling

Medfinansieringskrav 50 %

•

•

Medfinansieringskrav 50 %

•

Lånet udbetales efter afholdte

Lånet udbetales efter aftale

•

•

Lånet udbetales efter afholdte

og betalte omkostninger

og betalte omkostninger

Generelt
•

Virksomheden skal opfylde kravene til SMV

•

Lånet udbetales i én eller flere rater, som vurderes i den enkelte lånesag

•

Bevillingsgebyr på 0 - 1 % kan opkræves og vurderes i den enkelte lånesag

•

Ejerne af virksomheden stiller minimum 25 % solidarisk kaution for lånet

•

Lånebetingelser, herunder rente, løbetid, afdrag og udbetalinger vurderes altid i den enkelte lånesag

Har vi fanget din interesse?
Kontakt os gerne eller se mere om vores forskellige låntyper, ansøgningsproces og betingelser
på www.nordjysklånefond.dk. Vi er også at finde på LinkedIn, Facebook og Instagram som Nordjysk Lånefond.
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