
Gør som Bjarne   
– finansier dit næste projekt via crowdfunding

Langt fra København kan det være svært at få traditionel 
finansiering via banker og kreditinstitutter. Crowdfunding via InGreen  

gjorde det muligt for os at få finansieret vores nye stald alligevel.

Bjarne Hansen, ejer, Strandgaarden på Lyø

”

Crowdfunding er en måde at få finansieret dit projekt på, ikke af en enkelt, men en gruppe 
af investorer. 

Hos InGreen får du lånebaseret crowdfunding. Dvs. du låner pengene af crowden af  
investorer og skal så betale renter og afdrag af lånet, som et almindeligt lån. 

HVAD ER CROWDFUNDING?

Landmand Bjarne Hansen (th), hans hustru Karin Longfors og deres søn Laust Longfors Hansen fra Strandgaarden på Lyø fik 
finansieret deres nye stald via crowdfunding hos InGreen. Arkivfoto: Lene Terkelsen, Sammenslutningen af Danske Småøer

Det familieejede landbrug, Strandgaarden, på Lyø fik på 33 dage finansieret et lån på 1.000.000 kr. til en stald med 
plads til 96 malkekøer. Det skete via crowdfunding, hvor 30 investorer valgte at investere i projektet.

Vil du også søge investering til dit projekt via crowdfunding? 

Der er gode muligheder for at søge om finansiering til dit projekt via crowdfunding, og vi vil gerne hjælpe dig i gang.

Tag fat i din rådgiver, og så er du allerede et skridt nærmere en mulig finansiering af dit næste projekt.

Læs mere om finansiering via crowdfunding på ingreen.dk

Følg os på 
og ingreen.dk



Har du brug for hjælp  
– så kontakt:

Sådan låner du penge ud 
gennem InGreen
InGreen bygger på ideen om at forbinde frie midler med mange forskellige virksomheder.  
På InGreens lånemarked kan du som långiver opnå et attraktivt afkast og samtidig investere i 
fremtidig dansk vækst indenfor landmandsejede virksomheder samt virksomheder beslægtet  
hermed. Alle projekter har gennemgået vores kreditvurdering, så du opnår en større sikkerhed i 
din investering. Det nye er, at du kan investere i flere forskellige virksomheder med valgfrie beløb.

  Du opretter dig som investor på ingreen.dk – samtidigt kan du tilmelde dig InGreens nyhedsbrev

  Du bliver verificeret via hjemmesiden og er nu klar til at investere.

  Du kan investere i projekter under lånemarkedet på ingreen.dk

  Er du tilmeldt vores nyhedsbrev, får du en mail, når der er nye lån, der skal finansieres via platformen.

  Du følger linket i mailen og kan læse mere om det pågældende projekt, som skal finansieres.

  Hvis du vil investere i projektet, tilkendegiver du (bindende) via hjemmesiden, hvor meget du vil låne ud til det 
pågældende projekt (beløbet reserveres på din konto).

  Hvis der er investorer nok (lånet bliver fyldt op), vil vi udfærdige et gældsbrev mellem dig og projektejeren.

  Vi vil trække pengene på din konto og udbetale pengene til projektejeren. Hver måned afregner vi afdrag/renter 
på lånet til dig.

I PRAKSIS FUNGERER DET SÅLEDES:

LÅNGIVER

2. HOVEDSTOL
(FRATRUKKET GEBYR)

4. YDELSE
(AFDRAG + RENTE)

1. HOVEDSTOL
(LÅN)

3. YDELSE
(INKLUSIVE GEBYR)

VIRKSOMHED

Følg os på 
og ingreen.dk
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