
 

FÖRETAGSLÅN  

 

Ett komplement i din totala 
finansieringslösning 
- För små och medelstora företag i alla branscher. 

 

Almis Företagslån är företagens motsvarighet till 
topplån vid bostadsfinansiering. Utgångspunkten 
är att Företagslånen ska vara ett komplement i 
din totala finansieringslösning där banken 
vanligtvis är den andra finansiären. 

Företagslånet är vårt breda lån som passar för 
de flesta användningsområden. Det kan till 
exempel gälla en marknadssatsning, en 
investering i produktionsutrustning eller köp av ett 
befintligt företag. Men vi sätter inga formella 
begränsningar för hur lånet ska användas utan 
lyssnar på varje kunds speciella förutsättningar. 

 

Så här fungerar det  
För att kompensera för den högre risken och för 
att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en 
ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. 
Normalt ska lånet betalas tillbaka på tre till fem 
år. Hela finansieringslösningen sätter vi vanligtvis 
ihop i samarbete med din bank.  

Vår finansiella bedömning baseras på företagets 
möjligheter och det viktigaste är att det finns 
möjlighet till utveckling och lönsamhet. Viktigt är 
också entreprenörens och företagets förmåga att 
utveckla och förvalta affärsidén eller 
investeringen. För Almi är inte den formella 
säkerheten viktigast. Istället är det din affärsidés 
bärkraft och ledningens kompetens som väger 
tyngst i vår finansiella bedömning av ditt företag. 
Men även om vi har ett högre risktagande 
behöver vi en viss säkerhet i företaget, oftast i 
kombination med en borgen. 

 

Kontakt 
Fyll i ett kontaktformulär på almi.se, chatta med  
oss på almi.se eller ring kundtjänst, öppettider:  
09:00-12:00, 13:00-16:00. Telefon: 0771-55 85 00 
(menyval 2). 

Ansök 
Ansök genom att fylla i vår låneansökan på almi.se. 
I låneansökan ber vi om affärsplan och budget, 
använd gärna våra mallar. Du hittar dem på almi.se. 
Varje ansökan och beslut om lån behandlas 
konfidentiellt. 

 


	FÖRETAGSLÅN
	Ett komplement i din totala finansieringslösning
	- För små och medelstora företag i alla branscher.
	Så här fungerar det 
	Kontakt
	Ansök




