Behöver
du kapital
till din idé?

Vi satsar 5 miljoner under
5 år på lokala idéer.

Vi satsar 5 miljoner under
5 år till lokala idéer

Pitcha din
idé på vårt
draknäste

Fryksdalens Sparbank och Westra Wermlands Sparbank gör en gemensam satsning
på entreprenörskapet i våra verksamhetsområden. De värmländska sparbankerna
har tillsammans bildat ett bolag som satsar pengar i nya idéer och företag som vill
investera och växa.

Vem kan söka?

• Nya och befintliga aktiebolag med minst 50 000 kr i aktiekapital
• Bolaget ska finnas i våra verksamhetsområden Arvika, Eda, Sunne, Torsby eller Årjäng
kommuner
• Kund i någon av bankerna eller bli kund vid investering
• Bolaget ska ha revisor

Vi finansierar inte

• Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön
• Verksamheter som strider mot bankens värderingar

Hur funkar det?

• Vi går in med 50 000 - 250 000 kr
• Vi går in med konvertibler* - Konvertibeln är på max 5 år och en ränta på 2 %.
Konverteringskurs: krona för krona. Konvertering sker endast på bankens begäran.
• Bolaget ska rapportera halvårsvis med balans- och resultatrapport, prognos och
kommentarer om väsentliga händelser senaste halvåret och framåtriktat
*) Konvertibel eller konvertibelt skuldebrev (konvertibelt förlagsbevis) är ett skuldebrev
utgivet av ett företag som kan konverteras till aktier i företaget till en förutbestämd kurs.

Så här ansöker du
1. Fyll i blanketten nedan (pdf)
2. Bifoga affärsplan med resultat- och likviditetsbudget.
Mallar hittar du på sidan för ansökan på fryksdalenssparbank.se och wwsparbank.se
Ansökning och beslut sker två gånger per år. Se respektive banks hemsida för datum.
De bästa idéerna får pitcha sitt case på ett “draknäste” för en jury i Arvika eller Sunne.

Kontaktpersoner
Westra Wermlands Sparbank
Christer Thåg
0570-848 56
christer.thag@wwsparbank.se

Fryksdalens Sparbank
Claes Edberg
0565-174 23
claes.edberg@fryksdalenssparbank.se

ANSÖKNINGSBLANKETT
Fryksdalens Sparbank/Westra Wermlands Sparbank
version 2018:1

Ansökan om kapital till lokal idé
Fryksdalens Sparbank och Westra Wermlands Sparbank gör en gemensam satsning på
entreprenörskapet i våra verksamhetsområden. De värmländska sparbankerna satsar fem
miljoner på fem år på nya idéer och företag som vill investera och växa.
Uppgifter om den sökande
Företagets namn
Företaget är under bildande

Organisationsnummer

Ja

Nej

Företagets startår

Postadress

Postnummer och ort

Besöksadress

Postnummer och ort

Telefon (inkl riktnr)

Företagets webbsida

Bransch

Är företaget kund i banken

Företagets säte

Storlek på aktiekapital

Har företaget revisor

Ja

Nej

Ja

Nej

Kontaktperson
Efternamn och tilltalsnamn

Personnummer

Postadress

Telefon dagtid (inkl riktnr)

Postnummer och ort

E-postadress

Befattning i företaget

Ägare andel %

Beskriv kortfattat idén/investeringen ni önskar söka kapital för

Ansökningsbelopp

SEK

Bilagor
Affärsplan
Resultatbudget
Likviditetsbudget
Övriga bilagor: ____________________________________________________________
Affärsplan, resultat- och likviditetsbudget är obligatoriska bilagor för att vi ska kunna handlägga din ansökan.

Ort och datum

Underskrift av firmatecknare

Namnteckning						Namnförtydligande

BANKENS NOTERINGAR
Nr

Ansökan mottagen datum
Övrigt

Handläggande tjänsteman

Kontor

Telefon

