Capitalia finansējums
uzņēmumiem
Rīga, 2015. gada jūnijs

Prezentācija semināram «Aizdevumu un riska kapitāla
programmas biznesa uzsācējiem»

Pieredzējis finansētājs un finanšu padomdevējs
Tirgus līderis mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanā Baltijas valstīs

• Capitalia ir vadošais uzņēmumu mikrokreditētājs
Baltijas valstīs
• Finansiāli atbalstījis vairāk kā 500 kompānijas
ar kopējo pārvaldīto aizdevuma un riska kapitāla
investīciju summu virs EUR 10 miljoniem;
• Tirgū vadošā pieredze mazu un vidēju
uzņēmumu pārdošanā, novērtēšanā un finanšu
konsultācijās;
• Sadarbībā ar Lursoft piedāvā uzņēmumu biznesa
vērtības noteikšanu un kredītreitinga analīzi;
• Kopš 2014. gada augusta piedāvā uzņēmumiem
mikrokredītus ar valsts atbalstu (sadarbībā ar
LGA).
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Capitalia finansējuma priekšrocības
Capitalia finansējums ir vienkārša alternatīva bankas finansējuma piesaistei

ĀTRS

VIENKĀRŠS

PIEEJAMS

ELASTĪGS

Ātra kredīta izskatīšana (no
1 līdz 3 darba dienām)

Minimāla dokumentācija,
viegla atkārota aizdevuma
saņemšana

Nozīmīgi zemākas prasības
salīdzinot ar bankas
aizdevumu

Elastīgi atmaksas noteikumi,
kā arī aizdevuma termiņi,
pirmstermiņa atmaksa
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Pamata noteikumi
Nozīmīgi elastīgāki noteikumi salīdzinot ar komercbanku aizdevumu

Minimālie kritēri
uzņēmumam

• Operatīvā darbība vismaz 6 mēnešu garumā

• Gada apgrozījums vismaz EUR 50,000
• Uzņēmuma īpašnieki/valdes locekļi bez nozīmīgām personīgām kavētām saistībām

Aizdevuma summa

• No EUR 1,000 līdz 25,000 un atkārtotiem klientiem līdz EUR 50,000

Aizdevuma termiņš

• No 30 dienām līdz 5 gadiem

Nodrošinājums

• Aizdevumiem līdz EUR 10,000 bez nodrošinājuma prasības (bet ar galvojumu)

Izmaksas

• Kredīta izmaksas no 8% gadā
• Pirmstermiņa kredīta atmaksa bez soda naudas

• Standarta kredīti ar maksājumu grafiku
Finansējuma produkti

• Apgrozījuma kredīti (atmaksa saistīta ar uzņēmuma apgrozījumu)\
• Faktorings un rēķinu pirkšana
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Tipiskās finansējuma situācijas
Ērts finansējums īpaši nestandarta un īstermiņa vajadzībām

•
•
•
•

Finansējums ir nepieciešams ātri;
Ir neliels un/vai nelikvīds nodrošinājuma apmērs;
Ir īsa uzņēmuma darbība pieredze;
Līdzekļi nepieciešami saistību refinansēšanai vai citiem nestandarta
mērķiem;
• Līdzekļi nepieciešami ļoti īsam laikam, piemēram, uz vienu mēnesi;
• Ir negatīvs pašu kapitāls, slikti pēdējie finanšu rādītāji, sabojāta
kredītvēsture, necaurspīdīgi finanšu dati;
• Uzņēmums darbojas "tabu" nozarē (piemēram, celtniecība, patēriņa
kreditēšana utml.).
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Kontakti
Juris Grišins
vadītājs
T: +371 29944395
E: juris@capitalia.lv

Latvija
Krišjāņa Barona 13/15-51
Rīga, LV-1011
T: +371 28800880

Elana Novikova
Kredītu menedžere
T: +371 28800880
E: elana@capitalia.lv

Lietuva
A. Tumeno g 4, 6 aukštas
Vilnius, 01109, Lietuva
T: +370 67007061

Igaunija
Viru väljak 2
Tallinn, EE10111
T: +372 6631153

