
IVÆRKSÆTTERE OG VIRKSOMHEDER I LOLLAND KOMMUNE 
HAR NU MULIGHED FOR AT LÅNE OP TIL 200.000 RENTEFRIT
I OP TIL ET HELT ÅR TIL AT REALISERE NYE IDEER.

Lollands Bank, Nakskov Erhvervs-fond og Business 
Lolland-Falster har sammen afsat en pulje på i alt 
10 mio. kr. til “vækstlån” til lokale virksomheder og 
detailhandlende. Initiativet sker for at fremme den 
lokale forretningsudvikling og etableringen af nye 
arbejdspladser.
 
Lånet tilbydes som en del af Business Lolland-Falsters 
Udviklingsmiljø i Nakskov.
 
Det er valgfrit, hvad lånet skal bruges til - køb af 
udstyr, ansættelse af personale eller noget helt tredje - 
forretningsideen skal blot godkendes af Business Lolland-
Falster og Lollands Bank.

VIL DU VIDE MERE ...
Hvis du vil vide mere om det nye Vækstlån, skal du 
kontakte Forretningsudvikler i Business Lolland-Falster
Claus Madelung på 29668718 eller cm@businesslf.dk,
alternativt Lollands Banks erhvervsafdeling i Nakskov
på telefon 54 92 11 33.

BETINGELSER:
• Låntageren skal have 

CVR-nummer. 

• Lånet er rentefrit i 2018, 
herefter er udlånsrenten 5% p.a. 

• Etableringsgebyr: 2.500 kr. 

• Tilbagebetalingstid 
max. 72 måneder 

• Ingen ekstra omkostninger 
ved indfrielse før tid. 

• Låntageren skal være - eller 
blive - helkunde i Lollands Bank. 

• Alm. kreditvurdering 
er gældende. 

• Virksomheden skal være 
beliggende i Lolland Kommune 
og indgå i et sparringsforløb 
med Business Lolland-Falster

OM BUSINESS LOLLAND-FALSTER
BUSINESS LOLLAND-FALSTER varetager på vegne af Lolland og Guldborgsund kommuner erhvervsudviklingen på Lolland-Falster. 
Missionen er at fastholde, udvikle og tiltrække virksomheder, arbejdspladser og investeringer til Lolland-Falster – gennem udvikling af 
attraktive og dynamiske rammer for vækstorienterede virksomheder, der understøtter områdets naturlige styrkepositioner. 

OM LOLLANDS BANK
LOLLANDS BANK er en solid lokalbank grundlagt i 1907. Banken har 6 filialer og betjener mere end 27.000 kunder. Lollands Bank
tager ansvar og er med til at skabe vækst og aktiviteter i lokalområdet. Banken tilbyder letforståelige og gennemsigtige produkter og
ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner for både privat- og erhvervskunder.   

LÅN RENTEFRIT TIL 
FORRETNINGSUDVIKLING

VÆKSTLÅN


