
I tider av Corona lanserar Aros Kapital mikrolån till landets alla småföretag.
Mikrolånet riktar sig till aktiebolag med max nio (9) anställda och 20 mkr i 
omsättning. Småföretagen får låna upp till 275 000 kr mot att det ställer säkerhet i 
form av borgensåtagande för 20 % av lånebeloppet. Resterande garantier ges av 
Europeiska Investeringsfonden.

  – Det känns bra och viktigt att lansera mikrolån i dessa tuffa tider, säger Daniel  Güner  
   VD på Aros Kapital.

Aros Kapital är ett av de första kreditinstituten i Sverige som erbjuder möjligheter att 
söka och få Mikrolån. Europeiska Investeringsfonden (EIF) garanterar 80 % av beloppet 
och företagaren behöver, genom borgensåtagande, endast stå för 20 %. Räntan är 
förmånlig då nivån ligger ca 200 punkter under motsvarande företagslån utan garanti. 
Småföretagen söker enkelt sitt EIF-lån direkt på www.aroskapital.se. 

 - Vi har som stående ambition att vara en nära partner till landets alla småföretagare 
 och i denna lågkonjunktur är det viktigare än någonsin. Möjligheten med mikrolån 
 kunde inte komma mera lägligt, säger Daniel Güner VD på Aros Kapital.  

 -  Vi är glada att kunna berätta om överenskommelsen med Aros Kapital om EaSI-
  garantin, som gynnar svenska småföretagare. Projektet kommer förbättra tillgången     
 till kapital för små företag genom att erbjuda lån med låg ränta och minskade krav  
 på säkerhet. I dessa utmanande tider är det viktigare än någonsin att vi kan förse de  
 företag som behöver med likviditet, säger EU-kommissionens viceordförande Valdis  
 Dombrovskis.

Alain Godard, verkställande direktör på EIF, lägger till: 
 -  Den här överenskommelsen är ett viktigt tillskott för alla små företag i Sverige som  
  känner av effekterna av det pågående Coronautbrottet. Aros Kapital är ett av de  
  första svenska finansinstituten att erbjuda mikrolånet, och vi är väldigt glada att vi kan  
 stötta lokala företag och verksamheter tillsammans med dem.

AROS KAPITAL LANSERAR MIKROLÅN TILL SMÅFÖRETAG I 
SAMARBETE MED EUROPEISKA INVESTERINGSFONDEN.
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EaSI-garantin finansieras av Europeiska unionen genom programmet för sysselsättning 
och social innovation (EaSI). EU-kommissionen har gett EIF i uppdrag att genomföra 
EaSI-garantin i praktiken. Projektet får stöd från Europeiska unionen via den 
garantifacilitet som inrättats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1296/2013 om Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation 
(”EaSI”) och via Europeiska fonden för strategiska investeringar (”Efsi”) som inrättades 
inom ramen för investeringsplanen för Europa. Syftet med Efsi är att bidra till att stödja 
finansiering och genomföra produktiva investeringar i Europeiska unionen och öka 
tillgången till finansiering.

Programmet för sysselsättning och social innovation 
Genom Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) 
stöder EU- kommissionen mikrofinansiering och socialt entreprenörskap med totalt 193 
miljoner euro under 2014– 2020. Syftet är att förbättra i synnerhet utsatta personers och 
mikroföretags tillgång till mikrofinansiering, dvs. lån på upp till 25 000 euro. För första 
gången stöder kommissionen också sociala företag genom investeringar på upp till 500 
000 euro. Stödet till mikrofinansiering och socialt entreprenörskap tillhandahålls genom 
EaSI-garantin, som ska göra det möjligt för mikrokreditgivare och investerare i sociala 
företag att nå ut till företagare som de annars inte skulle ha kunnat bevilja finansiering på 
grund av riskerna. EU-kommissionen har gett EIF i uppdrag att genomföra EaSI-garantin 
i praktiken. 

Vid frågor och mer information kontakta:
Kreditavdelningen 
Telefon: 031-83 36 70
E-post: kredit@aroskapital.se 

OM AROS KAPITAL
Aros Kapital är ett finansbolag med fokus på lån, krediter och leasing för små och 
medelstora företag. Företaget har säte i Göteborg och är sedan 2015 ett intressebolag i 
Mellby Gårds portfölj. 
• Grundare och VD Daniel Güner
• Omsättning 2019: 237 MSEK 
• Antal anställda: 40
• Ordförande: Hans Berggren

www.aroskapital.se

 


