Finnveralån
– för grundande och utveckling av ett
litet företag samt för företags investeringar
och för finansiering av expansion

Finnveralånet är avsett för såväl nya som redan
existerande SMF-företag för att finansiera inhemska investeringar i byggnader, maskiner och
utrustning, energi- och miljöprojekt, samt behov
av driftskapital och olika ägararrangemang.
Vi kan finansiera företagsverksamhet inom nästan
alla branscher; endast egentligt lantbruk, skogsbruk och grynderentreprenad inom byggnadsbranschen står utanför våra finansieringsmöjligheter.

Överväger du att grunda ett litet företag
eller att utveckla affärsverksamheten?
Överväger du att anskaffa nya maskiner
eller verksamhetslokaler?
Behöver du mera driftskapital därför att
ditt företag växer?

Finnveralånet är i första hand avsett för små och
medelstora företag där
• antalet anställda är mindre än 250 personer
• omsättningen är högst 50 miljoner euro eller
balansomslutningen är högst 43 miljoner euro.
Dessutom kan företagets ägarbakgrund och
ägande i andra företag inverka på om företaget är
ett SMF-företag.
Företagsanalys före beslutet om finansiering
Innan finansierigsbeslutet fattas utför Finnvera en
företagsanalys för att utreda företagets förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet. Vi bedömer företagets målsättningar, strategier, utvecklingsplaner och marknadsläget. En skriftlig
affärsplan påskyndar handläggningen av finansieringsansökan.

Behandlingen av finansieringsansökan
går snabbare om det finns en skriftlig
affärsplan.

Finnveralån

Ansökan
Du kan göra en finansieringsansökan tryggt och pålitligt på Finnveras
hemsida www.finnvera.fi>Onlinetjänst.
Offentlig rådgivningsservice för företag, företagare och personer
som planerar att grunda ett företag
Du får sakkunnig information och råd i frågor kring inledandet av
företagsverksamhet, företagandet och utvecklandet av ditt företag
i den gemensamma webbtjänsten för offentliga företagstjänster
(www.suomi.fi/hemsidan).
De regionala företagstjänsterna (inkl. nyföretagscentralerna) ger
nyetablerade företag personlig rådgivning i att utarbeta en affärsplan
och bereda finansieringsansökan.

Ansökan om finansiering från
Finnvera via webbplatsen
www.finnvera.fi –
Onlinetjänst.

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

Finnvera Abp
Riksomfattande växel
029 460 11
www.finnvera.fi

Kontorer
Björneborg, Helsingfors,
Joensuu, Jyväskylä, Kajana,
Kuopio, Lahtis, Rovaniemi,
Seinäjoki, S:t Michel,
Tammerfors, Uleåborg,
Vasa, Villmanstrand, Åbo
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Villkor för Finnveralånet
Lånebelopp: i allmänhet som delfinansiering, minimum 30 000 euro.
Ränta: räntan på lånet kan vara fast eller bunden vid en referensränta. Räntans storlek påverkas av företagets lönsamhet och ekonomiska ställning, av risken i affärsverksamhet samt av säkerheten för
lånet. Små och medelstora företag kan i nationella stödområden få
räntestöd för lånet.
Lånetid: i allmänhet 3 - 15 år, beroende på investeringens karaktär
och storlek.
Säkerhet: förhandlingsbar från fall till fall.
Expeditionsavgift: på lånet uppbärs en expeditionsavgift.

