Avida startar samarbete med europeisk låneplattform
Som första nordiska aktör startar idag Avida ett samarbete med Funding Circle, en europeisk plattform för lån till små - och
medelstora företag i Tyskland och Nederländerna.
Inledningsvis kommer Avida att låna ut motsvarande 500 miljoner kronor de kommande nio månaderna och därefter öka utlåningen succesivt till att nå drygt
1 miljard kronor under 2020.
- Jag är väldigt glad över det nya samarbetet som ger oss, som första nordiska aktör på finansmarknaden, ett utmärkt komplement till vår hemmamarknad i
Norden för lån till företag, säger Tord Topsholm, CEO på Avida. I och med samarbetet har vi nu möjligheten att nå en marknad som vi inte kunnat nå utan
en partner som Funding Circle.
Tord Topsholm ser samarbetet med Funding Circle som ett viktigt steg på vägen mot att nå Avidas tillväxtmål.
- Vi har en tillväxtplan för Avida, som vi följer steg för steg, där vi med hjälp av en väldiversifierad portfölj ska nå en total utlåning till privat- och företagskunder
på 10 miljarder kronor 2020. Och samarbetet vi startar idag kommer ta oss ytterligare steg mot att nå våra mål.
För ytterligare information kontakta:
Tord Topsholm, CEO på Avida, Telefon: +46 72-402 44 35. E-post: tord.topsholm@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 Funding Circle
Funding Circle (LSE: FCH) är en global låneplattform för små och medelstora företag som kopplar ihop företag som vill låna med investerare som vill låna ut
i Storbritannien, USA, Tyskland och Nederländerna. Sedan lanseringen 2010 har investerare på Funding Circles geografiska marknader - inklusive fler än 90
000 individuella investerare, banker, kapitalförvaltningsbolag, försäkringsbolag, Statligt ägda bolag och fonder - lånat ut mer än 8,2 miljarder euro till flera än
68 000 företag globalt. Funding Circle är medlem på Londonbörsens FTSE 250 Index.

