Avida lanserar inlåningserbjudande i Tyskland
Med start 17 juni kommer Avida kunna erbjuda kunder i Tyskland inlåning i euro. Kunderna kommer kunna välja mellan
både fasträntekonto och konton med rörlig ränta via inlåningsförmedlaren Raisin.
- Vår strategi är att bygga en väl diversifierad lånebok och vi vill även i finansieringen ha så hög diversifiering som möjligt för att minimera risker, säger Tord
Topsholm, CEO på Avida. Med vårt nya inlåningserbjudande i Tyskland kan vi diversifiera finansieringskällorna och möjliggöra utlåning i euro med en
minskad likviditetsrisk och ett minskat behov av derivat.
De sparformer som kommer erbjudas kunder på den tyska marknaden är fasträntekonton och konton med rörlig ränta. Insatt kapital skyddas av den
svenska statens insättningsgaranti.
För ytterligare information kontakta:
Tord Topsholm, CEO på Avida, Telefon: +46 72-402 44 35. E-post: tord.topsholm@avida.se
Pehr Olofsson, CFO på Avida, Telefon: 072-402 44 94, E-post: pehr.olofsson@avida.se
Om Avida
Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 har fokuserat på att erbjuda lån till privatpersoner och företag. Vi är för närvarande cirka 120
anställda, med huvudkontor i Stockholm och kontor i Oslo och Helsingfors. Vi har en hög tillväxttakt i vår verksamhet som inte kommer att mattas av
framöver och vårt mål är att ha 10 miljarder kronor i total utlåning 2020. På Avida är vi inte som andra i vår bransch. Vi kommer alltid att anstränga oss lite
extra för att hjälpa våra kunder att förverkliga sina planer och vi lovar att vi alltid ger våra kunder den uppmärksamhet de förtjänar.
Avida står under tillsyn av Finansinspektionen och vår aktie är noterad på Oslobörsens NOTC-lista. Som alla svenska banker och kreditmarknadsbolag
omfattas vi också av statens insättningsgaranti.
Om Raisin
Berlinbaserade fintechbolaget Raisin förenklar för europeiska konsumenter och små och medelstora att få ett bättre sparande. Raisins onlinemarknadsplats erbjuder tillgång till attraktiva insättningsprodukter med garantier från hela Europa samt kostnadseffektiva ETF-portföljer.
Sedan 2013 har Raisin placerat 13 miljarder euro åt 180 000 kunder i 31 europeiska länder tillsammans med över 75 partnerbanker, och stöds av
investerare som till exempel PayPal, Index Ventures och Orange Digital Ventures. Läs mer om Raisin på www.raisin.com.

