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Hejmo Kredit ger ut sitt första bolån

Spiltan Invests portföljbolag Hejmo Kredit har nu gett ut sitt första bolån och blir därmed det 
tredje bostadskreditinstitutet att ge ut lån.

För två veckor sedan fick Hejmo Kredit sin bolånefond beviljad av Finansinspektionen. Nu har de  
gett ut sitt första bolån, och det står klart att Stefan Karlsson blir bolagets första kund.

- Alltsedan jag hörde talas om Hejmos bolåneinitiativ har jag varit intresserad av tjänsten, och jag 
skickade tidigt in en intresseanmälan. Tanken på att vara kopplad till en oberoende aktör tyckte jag 
var lockande. Att nu får vara den person som får möjligheten att markera starten för verksamheten 
känns oerhört hedrande, säger Stefan Karlsson.

I och med utgivningen av bolånet blir Hejmo Kredit det tredje bostadskreditinstitutet att ge ut lån. I 
takt med att fler investerare ansluter sig till bolånefonden kommer också fler bolån att ges ut. 
Sedan tidigare finns en lista med intresseanmälningar på flera miljarder kronor på bolån.

- Det första bolånet markerar självklart en viktig händelse i bolagets historia. Nu ser vi fram emot 
att ge ut ännu fler lån, säger Nicklas Larsson, vd på Hejmo Kredit.

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 8 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

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
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