Finnveran kansainvälistymisrahoitus
– laina ja takaus kansainvälistyvälle
pk-yritykselle
Laina tai takaus voidaan myöntää suomalaiselle yritykselle sen
ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen. Rahoituksen
kohteena voi olla suomalaisen pk-yrityksen ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- ja osakkuusyrityksen tai toimipaikan
investoinnit, kehittäminen tai kasvu.
Kysymykseen voi tulla myös omistusosuuden hankinta, lisäys tai
osakepääoman korottaminen ulkomaisessa tytär- tai yhteisyrityksessä. Rahoituksen saajalla tulee olla sijoituksen jälkeen vähintään
yksi viidesosa ulkomaisen osakkuusyrityksen äänimäärästä.
Kansainvälistymislainan tai -takauksen kohteena olevan ulkomaisen
tytär- tai osakkuusyrityksen toiminnan tulee olla ensisijaisesti tuotannollista toimintaa, kokoonpanoa, huolto- tai palvelutoimintaa.
Rahoitus ei voi kohdistua suoranaisesti viennin rahoittamiseen.
Rahoituspalvelujen kohdentamisessa Finnvera noudattaa Euroopan
unionin valtiontukea koskevia toimialarajoituksia.

Rahoituspäätöstä edeltää yritystutkimus
Ennen laina- tai takauspäätöstä Finnverassa tehdään yritystutkimus,
jolla selvitetään, miten hanke vaikuttaa Suomessa toimivan yrityksen
toimintaan ja työpaikkoihin sekä mitkä ovat yrityksen valmiudet ja
muut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan sekä kansainvälistymiseen. Lisäksi selvitetään kohdemaan ja mahdollisen yhteistyökumppanin mukanaan tuomat riskit ja miten niihin on varauduttu.

Rahoitushakemuksen käsittelyä
nopeuttaa kirjallinen
liiketoimintasuunnitelma.

• Onko yrityksesi kansainvälistymässä?

• Finnveran kansain-

välistymisrahoitus on
tarkoitettu edistämään
suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymishankkeita.

Kansainvälistymislainan tai -takauksen ehdot
Rahoitus myönnetään Suomessa toimivalle pk-yritykselle, jonka
toimintaa hankkeen on edistettävä.
Pk-yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jossa
•
•

henkilökuntaa on vähemmän kuin 250 henkeä
liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen
loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.

Lisäksi yrityksen omistustausta ja omistukset muissa yrityksissä
voivat vaikuttaa siihen, onko yritys pk-yritys.
Rahoituksen kohteena oleva tytär- tai yhteisyritys tai toimipaikka
voi sijaita maassa, jolla Finnveran maaluokituksen mukaan arvioidaan olevan vähintään kohtalainen maksukyky.

• Hae Finnveran rahoitusta
sähköisesti osoitteessa
www.finnvera.fi –
Asioi sähköisesti.

• Puhelinpalvelu

029 460 2580 –
neuvontaa rahoitukseen
ja hakemusten
täyttämiseen liittyvissä
asioissa.

Finnveran rahoitusosuus yrityksen kansainvälistymishankkeesta
neuvotellaan tapauskohtaisesti.

Hakeminen
Voit hakea lainaa tai takausta täyttämällä sähköisen hakemuksen
Finnveran kotisivuilla (www.finnvera.fi>Asioi sähköisesti) tai käyttämällä tulostettavaa hakemuslomaketta (>Tuotteet) ja lähettämällä
sen lähimpään aluekonttoriimme.

Finnvera Oyj
Vaihde 029 460 11
www.finnvera.fi
Aluekonttorit
Helsinki, Joensuu, Jyväskylä,
Kajaani, Kuopio, Lahti,
Lappeenranta, Mikkeli, Oulu,
Pori, Rovaniemi, Seinäjoki,
Tampere, Turku, Vaasa
www.yrityssuomi.fi
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Laina- tai takausaika: yleensä enintään 10 vuotta, joista kaksi
ensimmäistä lainavuotta voivat olla lyhennysvapaita.
Vakuus: neuvotellaan tapauskohtaisesti.
Lainan korko: viitekorko 6 kuukauden euriborkorko ja marginaali,
jonka suuruuteen vaikuttavat saajayrityksen kannattavuus, liiketoimintaan liittyvä toiminnallinen riski, luottoaika, kohdemaa ja
mahdolliset vakuudet.
Takausprovisio: takauksen saajalta peritään vuotuinen takausprovisio, jonka suuruuteen vaikuttavat saajayrityksen kannattavuus,
liiketoimintaan liittyvä toiminnallinen riski, takausaika, kohdemaa
ja mahdolliset vastavakuudet.
Toimitusmaksu: Lainasta peritään toimitusmaksu.

