NORDJYSK LÅNEFOND
- Lån til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland
Nordjysk Lånefond yder lån til virksomheder og iværksættere der ønsker at udvikle nye produkter
eller ydelser.
PERSPEKTIVRIGE PROJEKTER
Nordjysk Lånefond yder lån til udviklingsprojekter, hvad enten
der er tale om nye produkter eller ydelser.
Du kan låne til analyser, design, produktudvikling, produktionsudvikling og markedsudvikling. Vi udlåner penge til både egne
timer og konsulenttimer ligesom du kan låne til de materialer du
skal bruge i udviklingen.

MÅLGRUPPE
Er du iværksætter en virksomhed og har udviklingsaktiviteter
i Nordjylland så kan du søge lån i nordjysk Lånefond.
For at kunne låne penge skal du stå overfor et udviklingsprojekt, som kan skabe vækst og udvikling i Nordjylland.
Du skal leve op til følgende:
• Maks 250 ansatte
• Være i etablerings, udviklings– eller vækstfasen
• Have en positiv egenkapital
• Kunne dokumentere et vækstpotentiale

GENERELT
• Der er ingen etableringsomkostninger ved
optagelse af et lån i Nordjysk Lånefond
• Der stilles altid 25% solidarisk kaution fra ejere
• Løbetid tilpasses låntype og lånebeløb. Med mulighed
for 1-2 års afdragsfrihed
• Renter beregnes og betales kvartårligt

Iværksætterlån
•
•
•
•
•
•

Lån 50.000-500.000 kr.
Lån op mod 70 % af de låneberettigede omkostninger.
Få 25 % aconto, up front.
Rente på 6 % p.a..
Afvikles på 4-6 år
2 ugers bevillingstid

Udviklingslån
Basislån

•
•
•
•
•
•

Lån 300.000-5.000.000 kr.
Lån op mod 50 % af de låneberettigede omkostninger.
Rente på 3 % p.a..
Afvikles på 5-10 år
Pant
8 ugers bevillingstid

Pantefrit

•
•
•
•
•
•

Lån 300.000-5.000.000 kr.
Lån op mod 50 % af de låneberettigede omkostninger.
Rente på 6 % p.a..
Afvikles på 5-10 år
Ingen pant
8 ugers bevillingstid

Ansvarligt lån

NÆRMERE INFORMATION
Se mere om de forskellige låntyper, ansøgningsprocesser og
krav til ansøgning på www.nordjysklaanefond.dk eller ring på
70 27 86 66 for yderligere information.
Følg os på LinkedIn og Facebook

•
•
•
•
•
•

Lån 300.000-5.000.000 kr.
Lån op mod 50 % af de låneberettigede omkostninger.
Rente på 7,5 % p.a..

Afvikles på 5-10 år
Ingen pant
8 ugers bevillingstid
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