Konjunkturlån
och -borgen
– för driftskapital och investeringar

Finnvera erbjuder konjunkturlån och -borgen för
sådana företag vars lönsamhet och likviditet försvagades eller vars möjligheter till finansiering försvårades på grund av den ekonomiska recessionen.
De företag som beviljas finansiering ska ha förutsättningar för en
lönsam affärsverksamhet när konjunkturerna förbättras.
Konjunkturlån och -borgen kan i allmänhet beviljas företag som har
högst 1 000 anställda. På särskilda grunder kan konjunkturfinansiering även beviljas åt företag som är större än detta. Ovannämnda
begränsningar avser koncern. Lånet och borgen lämpar sig även för
sådana nystartade företag som bedöms ha goda tillväxtförutsättningar.

Vad kan konjunkturlån och -borgen användas till?
Konjunkturlån och -borgen kan beviljas som driftskapital och för
finansieringen av investeringar. Konjunkturborgen kan beviljas för
normal skudelbrevskredit, ArPL-lån, konto med kredit, bankgaranti
och bankgarantilimit.
Konjunkturlån och -borgen kan inte användas för betalning av
gamla lån eller andra ansvar som Finnvera eller en annan finansiär
har beviljat.

Företagsanalys före beslutet om finansiering
Innan Finnvera fattar beslut om finansiering görs en företagsanalys,
i samband med vilken vi bedömer företagets förutsättningar för en
lönsam affärsverksamhet genom att först utreda företagets nuläge
och orsakerna till dess svårigheter. Därefter går vi tillsammans med
företaget igenom de åtgärder som företaget vidtar för att förbättra
verksamhetens lönsamhet och konkurrenskraft.

• Har det förändrade eko-

nomiska läget inverkat på
ditt företags verksamhet?

ditt företags lönsam• Har
het eller likviditet tillfälligt
försämrats?

• Behöver du finansiering
av driftskapital eller
investeringar när konjunkturerna förbättras?

För vem: För företag som har högst 1 000 anställda, begränsningen
avser koncern. På särskilda grunder kan konjunkturfinansiering
även beviljas åt företag som är större än detta.
Belopp: Högst 10 000 000 euro.
Kan beviljas som flera lån eller borgensförbindelser. De sammanlagda
lånen och borgensförbindelserna kan uppgå till högst 10 000 000
euro. På särskilda grunder kan sammanlagda beloppet för konjunkturfinansiering som beviljas åt företag som sysselsätter mer än tusen
personer vara också större vad som angetts ovan.
Finansieringsandel: Konjunkturlånets andel av finansieringen är
högst 50 - 70 %. I vissa fall kan den vara större, om till exempel
finansieringsmottagaren är ett mindre företag eller finansieringsbeloppet som beviljas är litet. På grund av EU:s statsstödsbestämmelser uppgår Finnveras borgensandel av ett lån som beviljas av en
annan finansiär och borgensandelen av någon annan garantiförbindelse till högst 80 % .
Huvudfinansiärernas förbindelse: Innan konjunkturlånet utbetalas
eller meddelandet om att konjunkturborgen träder i kraft lämnas,
kräver Finnvera en förbindelse om företagets tilläggsfinansiering
eller om en konsolidering av företagets finansiering för minst ett år
av huvudfinansiärerna. Det rekommenderas att man vid konsolidering strävar efter mer långvariga arrangemang för att göra det lättare
för företaget att få finansiering. Med konsolidering avses anstånd
med amorteringar, förlängning av lånetiden eller räntesänkningar.
Innehållet i den förbindelse som krävs av huvudfinansiärerna övervägs från fall till fall.
Ränta: Räntan på Finnveras lån kan vara fast eller bunden till referensräntan (6 mån. euribor) med ett tillägg av en kundspecifik
marginal. Marginalens storlek är beroende av mottagarföretagets
operativa risk, företagets motsäkerhet samt lånetiden.
Borgensprovision: Av borgensmottagaren uppbärs en årlig
borgens-provision, vars storlek är beroende av mottagarföretagets
operativa risk, företagets motsäkerhet samt borgenstiden.
Expeditionsavgift: För lånet och borgen uppbärs även en
expedi-tionsavgift.
Låne- och borgenstid: 2 - 10 år, varav 1 - 3 år kan vara amorteringsfria.
Säkerhet: Säkerheterna förhandlas om från fall till fall.

Ansökan
Du kan ansöka om lån eller borgen genom att fylla i den elektroniska
ansökan på Finnveras webbplats (www.finnvera.fi >Onlinetjänst)
eller genom att använda den utskrivbara ansökningsblanketten
(>Produkter) som du skickar till vårt närmaste regionkontor.
Ring och be om mer information om konjunkturlån och -borgen via
vår telefontjänst 029 460 2581 eller på vårt närmaste regionkontor.

• Ansökan om

finansiering från
Finnvera via webbplatsen
www.finnvera.fi Onlinetjänst.

• Telefontjänst

029 460 2581 rådgivning vid
finansiering och vid
ifyllning av ansökningar.
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