VILLKOR FÖR EIB-SUBVENTIONERAD FINANSIERING
Nordea Finance Equipment AS har nöjet att kunna erbjuda kunder som är små och
medelstora företag särskilt förmånliga villkor för finansiering. Dessutom har vi allokerat viss
finansiering på motsvarande villkor för MidCap företag.

För att kunden ska kunna ta del av den subventionerade finansieringen, som erbjuds genom samarbete med den
Europeiska Investeringsbanken (EIB), behöver ett antal villkor uppfyllas. Kunden är skyldig att tillse att dessa villkor vid
var tidpunkt är uppfyllda.
VAD KRÄVS FÖR ATT KVALIFICERA SIG SOM ETT LITET ELLER MEDELSTORT FÖRETAG (SME)?
För att ett kundföretag ska kvalificera sig som SME krävs att kunden är en juridisk person som ägnar sig åt
näringsverksamhet och att kundföretaget har färre än 250 heltidsanställda på konsoliderad basis.
VAD KRÄVS FÖR ATT KVALIFICERA SIG SOM MIDCAP?
MidCapföretag är etablerade verksamheter som ändå fortfarande betraktas vara i en utvecklingsfas. EIB definierar detta
segment som ett företag med minimum 250 och färre än 3 000 heltidsanställda på konsoliderad basis.
BERÄKNING AV ANTALET ANSTÄLLDA I SME OCH MIDCAP
För att endast den personal som är direkt anställd i kundföretaget ska räknas måste kundföretaget vara självständigt. Med
detta avses att:
Självständigt företag
i.

kundföretaget inte innehar en andel på 25 % eller mer av kapital eller röster (beroende på vilket som är högst)
i ett eller flera andra företag,

ii.

inget annat företag innehar en andel på 25 % eller mer av kapital eller röster (beroende på vilket som är
högst) i kundföretaget.

iii.

Följande investerare kan dock inneha upp till 50 % av kapitalet eller rösterna i kundföretaget utan att det
klassas som osjälvständigt, under förutsättning att investeraren inte har ett dominerande inflytande: offentliga
investmentbolag, riskkapitalbolag och affärsänglar, universitet och ickevinstdrivande forskningscentra,
institutionella investerare inklusive regionala utvecklingsfonder, självstyrande lokala myndigheter med en årlig
budget på mindre än 10 miljoner euro och färre än 5 000 invånare.

Om kundföretaget inte kan klassas som självständigt enligt ovan ska det istället klassas som partnerföretag och/eller
anknutet företag enligt nedan.
Partnervirksomheder
iv.

Ett kundföretag anses vara ett partnerföretag om det innehar minst 25 % men inte mer än 50 % av kapital/
röster (beroende på vilket som är högst) i ett eller flera andra företag och/eller ett annat företag innehar minst
25 % men inte mer än 50 % av kundföretagets kapital/röster (beroende på vilket som är högst).
I sådana fall ska antalet anställda beräknas som summan av antalet anställda i kundföretaget plus en andel
av antalet anställda i vart och ett av partnerföretagen, där denna andel speglar den procentandel av aktier/
röster som innehas. Exempel: om ett kundföretag med 200 anställda äger 50 % i ett partnerföretag med 150
anställda, ska kundföretagets totala antal anställda beräknas som 275 (200 + 75).

Anknutna företag
v.

Två företag anses anknutna om ett av dem kontrollerar det andra, direkt eller indirekt, genom en majoritet av
kapitalet/rösterna, 51 – 100 %, eller genom att kunna utöva ett dominerande inflytande utifrån kontrakt eller
avtal. I de flesta av EU:s medlemsstater måste anknutna företag upprätta koncernredovisning.
I kundföretag som är anknutna med andra företag enligt ovan ska antalet anställda beräknas som summan
av antalet anställda i kundföretaget plus det totala antalet anställda i vart och ett av de anknutna företagen.
För anknutna företag måste antalet anställda läggas ihop för samtliga företag på alla nivåer genom hela
kedjan, från dotterbolag till moderbolag och tillbaka igen. Exempel: om ett kundföretag med 200 anställda
äger 51 % i ett anknutet företag med 150 anställda, ska kundföretagets totala antal anställda beräknas som
350 (200 + 150).

VILKA DELPROJEKT KAN FINANSIERAS?
De förenklade kriterierna för delprojektfinansiering är följande:
i.

Den aggregerade delprojektkostnaden för den nya kundföretagsinvestering som ska finansieras genom EIB,
får inte överstiga motsvarande 25 MEUR. Dock får delprojektet vara en del i en större investering, om varje
delprojekt är självständigt tekniskt och ekonomiskt genomförbart, utan att vara beroende av genomförandet
av ett annat delprojekt eller fas. I dessa fall kan EIB finansiera dessa delprojekt separat, om deras respektive

investeringskostnad är mindre än 25 MEUR. Delprojekt kan inkludera nyinvesteringar i antingen a) materiella
och/eller immateriella tillgångar, eller b) rörelsekapital, eller c) både a) och b); och sådana investeringar ska
kunna identifieras vad gäller plats, struktur och fördelar, över en period om upp till 3 år.
ii.

För personbilar och lätta lastbilar gäller a) att fordonet ska användas huvudsakligen i näringsverksamhet, och
b) att CO2 utsläppen inte får överstiga 120 g/km för personbilar respektive 175 g/km för lätta lastbilar.
Kundföretaget ska under hela finansieringsperioden kunna tillhandahålla dokumentation avseende fordonets
CO2 utsläpp.

iii.

EIB-finansieringen får inte vid någon tidpunkt överstiga den faktiska kostnaden för det finansierade
delprojektet.

iv.

EIB-finansieringen kan täcka 100% av ett finansierat objekts kostnad, men detta belopp får aldrig överstiga
motsvarande12,5 MEUR.

v.

Den ekonomiska och tekniska livslängden för finansierade delprojekt/objekt får inte understiga 2 år, och EIBfinansieringen får inte sträcka sig längre än den ekonomiska och/eller tekniska livslängden.

vi.

Både operationella och finansiella leasingavtal kan användas, så länge det finansierade objektet har medium
till lång ekonomisk livslängd.

vii.

Finansiella holdingbolag vars enda ekonomiska verksamhet är att inneha och förvalta en portfölj som utgörs
av aktieägande och/eller investeringar i andra företag, samt leasingföretag kopplade till en särskild tillverkare,
är inte behöriga för EIB-subventionerad finansiering.

viii.

När andra EU-subventioner nyttjas parallellt, får summan av EIB-tilldelad finansiering och annan
potentiell EU-subvention som nyttjas till att finansiera visst projekt inte tillsammans överstiga den totala
investeringskostnaden.

ix.

Som huvudregel ska finansierade projekt vara lokaliserade i Norge, Sverige eller Danmark.

x.

Om EIB-finansiering tillhandhålls delprojekt i form av klimatrelaterade investeringar, ska kundföretaget bekräfta
att delprojektet uppfyller specifika kriterier och villkor och tillhandahålla definierade rapporteringsindikatorer
avseende klimatpåverkan.

EXKLUDERADE SEKTORER OCH VERKSAMHETER
För att vara behörig för EIB-subventionerad finansiering får kundföretaget inte verka inom någon av följande sektorer:
i.

tillverkning och handel med vapen och ammunition, sprängämnen eller infrastrukturer särskilt framtagna för
militärt bruk, och utrustning eller infrastruktur som syftar till att begränsa människors individuella rättigheter
och frihet (t ex fängelser eller häkten) eller är i strid med mänskliga rättigheter.

ii.

hantering av levande djur för experimentella eller vetenskapliga syften, såvida man inte kan garantera att
“Europarådets konvention om skydd av ryggradsdjur som används för försöks- och annat vetenskapligt
ändamål” efterlevs,

iii.

verksamheter som orsakar miljöpåverkan som inte till största delen lindras och/eller kompenseras för,

iv.

verksamheter som anses etiskt eller moraliskt kontroversiella eller som är förbjudna enligt nationell lag, t.ex.
forskning om mänsklig kloning,

v.

finansiella verksamheter som handlar om köp av goodwill, licenser eller rättigheter för att utvinna
mineraltillgångar och produktionsrättigheter inom jordbrukssektorn.

vi.

fastighetsutvecklingsverksamhet,

vii.

rent finansiella transaktioner (t.ex. köp av aktier eller andra finansiella produkter). Alla andra sektorer som
identifierats som ickebehöriga sektorer enligt NACE-kod listan, som kan tillhandahållas låntagaren på
begäran.

Kundföretag verksamma inom mer än en sektor är behöriga för EIBsubventionerad finansiering, även om någon av
kundföretagets sekundära verksamheter bedrivs inom en exkluderad sektor, förutsatt att kundföretagets primära
verksamhet bedrivs inom en icke-exkluderad sektor. Med primär verksamhet avses den verksamhet som genererar
mest bruttointäkt (intäkt före räntor, skatt och avskrivningar) till kundföretaget.
Oavsett om den primära verksamheten bedrivs inom en icke-exkluderad sektor är dock kundföretag som erhåller mer än 10
% av sin årliga omsättning från någon av följande verksamheter inte behöriga för EIBsubventionerad finansiering:

i.

tillverkning eller tillhandahållande av utrustning för hasardspel, och verksamhet avsedd att främja hasardspel,

ii.

tillverkning, bearbetning eller distribution av tobaksvaror, och verksamhet avsedd att främja användandet av
tobaksvaror.

Nordea Finance/EIB förbehåller sig rätten att utöka antalet/ändra definitionen av icke-behöriga sektorer.
LAGEFTERLEVNAD
i.

Samtliga delprojekt som är behöriga för finansiering måste vid varje givet tillfälle följa relevant tillämplig EUoch nationell lag.

ii.

Projekt som finansieras av EIB måste, om tillämpligt, följa EU-direktiven och nationella lagar om upphandling.

För mer information om villkoren, besök www.nordeafinance.se.
Om ni har frågor är ni också välkomna att kontakta oss direkt.
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