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Främsta utmaningen för svenska lantbrukare:

Tillgång till kapital som möjliggör investeringar i moderniserad och upp 
skalad produktion

Tillväxtbolaget kan fylla marknadsgapet
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LANTBRUKARENS/FÖRETAGARENS BEHOV

Expansion av nuvarande verksamhet Ny företagare i ny bransch
Finansiell rådgivning från investerare 
med industrikompetens

Bottenlån 
hypotek

Topplån
Fokusområde för 

Tillväxtbolaget 2.0

Lösning finns inte att tillgå på 
marknaden

Lösning finns delvis att tillgå på 
marknaden

Lösning finns att tillgå på 
marknaden



Syfte

Erbjuda lån till svenska lantbruksföretag som vill göra hållbara och 
tillväxtorienterade investeringar inom kött-, mjölk-, äggproduktion och 

växtodling.



• Som tredje part, tillsammans med företagaren och banken 

bidra till Tillväxt i Svenska Lantbruksföretag

• Underlätta investeringar på gårdsnivå –bidra till 

livsmedelsstrategin

• Bidra till hållbarhet och kvalitetsförbättringar 

• Stötta Tillväxtbolagets ägares värdekedja samt 

medlemmar/leverantörer

Affärsidé



• Lantbruksföretag i tillväxtfas

• Lantbruksföretag - Livsmedelsproduktion

• Företrädelsevis relativt unga lantbruksföretagare t.ex. 

investeringar vid ägarskifte

• Medlemmar eller leverantörer till ett eller fler av ägarföretagen 

alternativt framtida/potentiella medlemmar eller leverantörer

• Solida business case - sedvanlig kreditprövning 

Vilka typer av företagare är intressanta för 

Tillväxtbolaget ?



• Topplån till investering – löptid 5-7 år

• 10-15 % av investerat kapital

• Stibor kopplad rörlig ränta

• Löpande ledningsmöten och uppföljning

• Löpande bankkontakter

Erbjudande



• Ställa säkerhet för lånet- PB, FI, Borgen

• Betalar ränta och amorteringar

• Förse Tillväxtbolaget med information om investeringen och dess effekter

Vad förbinder sig lantbrukaren ?



Svenska lantbrukares investeringsvilja ökar

• Många företagare uppvisar en vilja att investera

• Sammantaget planerar 37 % av lantbrukarna någon form av investering under det kommande året

• Unga lantbrukare är generellt mer benägna att göra tillväxtorienterade investeringar

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Nöt Mjölk Gris

Andel lantbrukare som planerar att öka 
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Andel lantbrukare som planerar 
djurstallsinvesteringar 2019
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maskininvesteringar 2019



Geografisk spridning av beviljade
lån samt nya förfrågningar 
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• Fyller en ny funktion i finansieringskedjan- Ökar tillgången på riskvilligt 

kapital. 

• Fylla marknadsgapet i svensk livsmedelsproduktion – bidra till 

livsmedelsstrategin

• Underlättar investeringar på gårdsnivå

• Ökad byggnation av djurplatser 

• Ökad inhemsk produktion och minskad import av livsmedel 

• Bidrar till stärkt hållbarhet i svenskt lantbruk

Tillväxtbolaget skapar nya möjligheter



Sv

Frågor och funderingar?



Tack!
helena.silvander@lantmannen.com

072-0849320


