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Finansiering av objekt 
för din verksamhet i 
din bransch.



Nordic Finance löser finansieringen för din investering och 
erbjuder tjänsterna leasing, hyra, fordonsfinansiering och 
avbetalning.  
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Nordic Finance löser finansieringen vid din 
investering och erbjuder tjänsterna leasing, hyra, 
fordonsfinansiering och avbetalning.  
Vår styrka är att vi kan erbjuda samma utbud 
och trygghet som den större samtidigt som vi är 
personliga och engagerade som den mindre. Vi är 
”större och mindre på samma gång”, det ger dig 
som kund många fördelar.

Vi skräddarsyr din finansiering
Nordic Finance är ett privat oberoende finans-
bolag med flera kreditbord. Vi har etablerade 
samarbeten, vilket ger oss tillgång till kapital via 
refinansiering.  Den här sitsen ger oss möjlighet 
att flexibelt skräddarsy och hitta den bästa finan-
sieringslösningen för dig som kund. 

Vi gör det snabbt och enkelt för dig
Nordic Finance har byggt upp verksamheten 
så att kontakten för dig som handlare eller slut-
kund är personlig, snabb och enkel. Vi ser till att 

affärerna genomförs på ett smidigt sätt och att dina 
förväntningar infrias. Att samarbeta med oss innebär 
ett tryggt och långsiktigt val av finanspartner. 

Vi driver din affär
Våra kunder och samarbetspartners brukar uppskat-
ta oss för att vi brinner för affären och engagerar oss 
personligen, att vi hanterar krediter och betalningar 
snabbt samt att vi driver affären framåt med avtalshan-
tering och minimerar på det sättet din administration. 

Vi kan din bransch
Nordic Finance arbetar utifrån dina villkor och har 
branschspecifika kunskaper som gör att vi hittar lös-
ningar som motsvarar dina förväntningar. Som seriös 
aktör agerar vi i enlighet med Finansinspektionens 
regelverk. 
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*  NIVå AV SERVICE äR EN UPPSkAttNING EFtER SAMtAL MED kUNDER OCH åtERFöRSäLJARE

Nordic Finance har tilldelats näst högst rating 
hos Soliditet – God kreditvärdight - vilket 
endast 7 % av de svenska företagen gör. 
kreditratingen baseras på officiell information 
med källor från bland annat Bolagsverket, 
Skatteverket, SCB, kronofogdemyndigheten 
och Lantmäteriverket.



Vår styrka är att Vi kan erbjuda samma utbud 
och trygghet som den större samtidigt som Vi 
är personliga och engagerade som den mindre.

Välj Nordic Finance vid din nästa investering
Det finns flera skäl till varför Nordic Finance är ett bra val för dig när du ska 
göra din nästa investering. 

1) Flexibla
Vi är en oberoende aktör och tack vare våra samarbeten med olika affärs-
banker har vi flera möjligheter att finansiera just ditt objekt . Våra förmåga 
att hitta alternativ gör att vi kan anpassa lösning efter dina precisa önske-
mål. Och när det kommer till att teckna avtal hittar vi alltid den form som 
passar dig som kund bäst.  

2) Kunniga
Hela vår verksamhet bygger på att vi har förståelse för just din verksamhet. Vi 
arbetar branschvis och vet vilka förhållanden som råder i varje enskild bransch 
och går därför in med ett personligt och ärligt engagemang i din affär.   

3) Affärsdrivande
Vår grundläggande idé är att vi ska göra det lätt för dig som kund. Det gör 
vi genom att vara med från start till mål och driva affären åt dig. När du har 
valt objekt ser vi till att ro affären i land med nödvändiga avtal, trygga för-
säkringar och säker leverans. Administrationen för dig blir minimal. 
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LEASING
Leasing kan användas för alla 
objekt men kanske framför allt 
för dem med högt andrahands-
värde. Nordic Finance äger 
objektet och hyr sedan ut det 
till dig. 

HYRA
Hyra används ofta för objekt där 
utvecklingen går snabbt framåt. 
Nordic Finance äger objektet 
och hyr sedan ut det till dig. 

FORDONSFINANSIERING
Fordonsfinansiering kan använ-
das för investering av alla former 
av fordon oavsett modell eller 
märke. 

AVBETALNING
Avbetalning kan jämföras med 
ett vanligt banklån och kan 
användas för finansiering av alla 
former av objekt och utrust-
ningar. Nordic Finance köper 
objektet, men ditt företag står 
som formell ägare. 
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Om Nordic Finance
Nordic Finance erbjuder ett brett utbud av finansierings-
former där du utifrån dina krav kan välja den form som är 
mest lönsam och som passar dig bäst. Vi har specialiserat 
oss branschvis för att du som kund ska kunna erbjudas 
lösningar som bygger på de speciella förutsättningar som 
råder i just din bransch. 

Nordic Finance Business Partner AB
Box 8121, 104 20 Stockholm 
telefon +46 8 588 180 00
E-post kontakt@nordicfinance.com
Hemsida www.nordicfinance.com


