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Hejmo Kredits bolånefond godkänd

Finansinspektionen meddelar att de godkänner Spiltan Invests portföljbolag Hejmo Kredits 
bolånefond. Godkännandet innebär att det blir möjligt att ta in kapital samt marknadsföra 
fonden.

Efter att ha skickat in ansökan till Finansinspektionen i september kom nu beskedet att Hejmo 
Kredit AB:s bolånefond, som förvaltas av FCG Fonder, beviljas tillstånd.

– Det är otroligt roligt att vi äntligen kan ge oss in på marknaden. Med Finansinspektionens 
klartecken kan vi nu börja ta in kapital i fonden, säger Nicklas Larsson, vd Hejmo Kredit AB.

Den nya fonden kommer att erbjuda en liknande riskprofil som traditionella bostadsobligationer 
men målet är att ge en högre avkastning till investerare. Samtidigt är affärsidén att maximera 
fördelarna för konsumenterna, som alla kommer att få ta del av samma fördelaktiga villkor och 
ränta. Ambitionen är att utmana storbankernas bolån och skapa en förändring på den svenska 
bolånemarknaden.

– Bra villkor på bolån ska inte enbart vara reserverade för de personer som är bäst att förhandla, 
utan målet är att fler ska ha möjlighet att sänka sina bolånekostnader. Vi ser också en väldigt stor 
efterfrågan på den nya bolåneverksamheten och Spiltan Invest har redan mottagit 
intresseanmälningar på bolån på flera miljarder kronor, säger Göran Pallmar, vice vd på Spiltan 
Invest.

Fonden kommer att erbjuda en bindningstid på tre månader till bolånekunder med stabil ekonomi. 
Därutöver kommer bolånetaket att vara begränsat till 60 procent av bostadens marknadsvärde.

Om Hejmo Kredit AB:

Hejmo Kredit AB är ett svenskt bolag med tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet 
enligt lagen om verksamhet med bostadskrediter. Hejmo tycker att alla svenska bostadsägare 
borde ha lika möjlighet att få tillgång till samma enkla och transparenta bolån. Läs mer på Hejmo.
se.

Om Spiltan Invest

Spiltan Invest är ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade svenska 
tillväxtföretag. Spiltan äger i dag en portfölj värderad till cirka 7,5 miljarder kronor som består av 
tech, finans, fastigheter och industri. Några av innehaven: Paradox Interactive, NuvoAir, Besedo, 
KlaraBo, Captario och Spiltan Fonder. Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas 
veckovis, på tisdagar. Mer information finns på  .Spiltan.se

http://spiltan.se/
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För mer information, vänligen kontakta:

Nicklas Larsson, vd Hejmo Kredit AB, 070-313 26 26, nicklas@hejmo.se
Göran Pallmar, vice vd Spiltan Invest, 070-889 81 12, goran@spiltan.se

Bifogade filer

Hejmo Kredits bolånefond godkänd

mailto:nicklas@hejmo.se
mailto:goran@spiltan.se
https://storage.mfn.se/0b86516d-2adb-406d-8d58-d379cfe393bd/hejmo-kredits-bolanefond-godkand.pdf

