
Netværkslån – lån med dit netværk
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Lån med Exact Lending

Vi tilbyder finansiering til virksomheder, der har brug for lånekapital til at

understøtte vækst, projekter eller alternative investeringer. Lånene bliver

struktureret via vores crowdlending platform, hvor du, som et alternativ til

banken, kan optage lån under fleksible og markeds-konforme vilkår.

Hvad er et netværkslån?

Du kan via et netværkslån søge finansiering med direkte hjælp fra dit netværk.

Det kunne eksempelvis være din virksomheds egne investorer (investorbaseret
netværkslån) eller skoler, klubber og foreninger mm. (kundebaseret netværkslån), der
låner af deres medlemmer/kunder. Dette foregår via vores handelsplatform, hvor lånet
etableres som et lukket lån for de investorer, som man inviterer til at deltage. Det giver
mulighed for, at man, i fuld anonymitet, kan indsamle finansiering til vækst, projekter og
andre investeringer, med direkte hjælp fra sit netværk. Vi sørger for alt papirarbejde og
administration af lånet. Det er nemt og sikkert.

Dine fordele og muligheder:

 Høj fleksibilitet ift. strukturering og mulighed for førtidsindfrielse.

 Samarbejde med Vækstfonden, Eksportkreditfonden og European Guarantee Fund.

 Uforandrede vilkår i hele låneperioden og ingen krav om årlig genforhandling. 

 Kvalitativ rådgivning og sparring fra Exact Invest og/eller Flex Funding

 Ingen skjulte gebyrer eller ting med småt.

 Fast rente

2

 Danmarks største crowdlending platform

 Effektiv og hurtig lånestrukturering

 Fleksible og fair vilkår



TREY
research

3

Vejledendelåntagningsproces Virksomhed? Forening? Andelsboligforening? Skole? Andet?
Lige meget hvilken af ovenstående kategorier du befinder dig i, så har du 

mulighed for at låne penge af dit netværk via vores digitale låneplatform. Vi styrer 

alt det praktiske omkring lånet under fuldt professionelle vilkår. Det er gratis og 

uforpligtende at modtage et lånetilbud.

Som udgangspunkt kan alle virksomheder få et netværkslån, og vi kigger meget 

gerne på din case og dine lånebehov. Vi sætter dog nogle vejledende krav:

 Dansk CVR-nummer

 Mindst 2 regnskabsår

 Positiv egenkapital

Exact Invest A/S har været kapitalforvaltere gennem 16 år
inden for private equity, debt og ejendomme. Vi er registreret
forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF) hos
Finanstilsynet, og har bidraget med finansiering til over 400
forskellige virksomheder med over DKK 300 mio. investeret på
vores primære platform.

Exact Lending – en del af Exact Invest A/S

www.exact-lending.com/laan

UDFYLD LÅNEANSØGNING 

3.
Du henter investorer 

fra dit eget netværk, 

som finansierer lånet.

1.
Indtast grundlæggende 

informationer

4.
Efter finansiering, 

udbetales lånebeløbet

2.
Dialog med vores 

kreditspecialister

Udfyld 

låneansøgning

Fastsæt 

lånevilkår
Del med 

netværk Optag lån

http://www.exact-lending.com/laan
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Kontakt
+45 70 22 87 77

info@exactinvest.dk

www.exact-lending.com
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Reference lån
Se det tidligere netværkslån til idrætshøjskole

Lån til Vejle Idrætshøjskole finansieret på 3 dage

I september 2017 hjalp Flex Funding Vejle 
Idrætshøjskole til et attraktivt finansieringsalternativ 
uden for bankerne med kun 6,45% i årlige faste renter. 
Det tiltrak stor opmærksomhed i aktive lokale kredse af 
forretnings- og selvstyrende organisationer i Vejle-
området. 
Lånet gik på at udvide deres udendørs svømnings- og 
aktivitetsområde, og blev finansieret på blot 3 dage, 
efter netværkslånet kom på vores markedsplads.

Se flere lån på vores platform

+ 400 låntagere
Finansiering af over 400 forskellige 

lån til virksomheder. 

+ 2.800 investorer
Handelsplatform med over 2.800 

aktive investorer.

+ DKK 300 mio.
Formidlet udlån på over DKK 300 

mio.

Track-record

http://www.exact-lending.com/laan

