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NOVI etablerer ny crowdlending platform med erhvervslån
NOVI har stiftet funding platformen North Funding. North Funding tilbyder Erhvervslån, hvor
man forener långivere og låntagere på en online platform.
NOVI har siden 2017, hvor Henrik Lundum tiltrådte som direktør, ønsket at oprette en
låneplatform, der var i stand til at afdække et særligt hul i lånemarkedet. Det vedrører
situationer, hvor en mindre virksomhed med et finansieringsbehov ikke har succes med at
optage lån i banken. Som navnet antyder, er selskabet funderet i Nordjylland. North Funding
bygger på NOVIs værdier og NOVIs mission om at støtte erhvervsliv, og særligt iværksættere i
Nordjylland.
“Vi har valgt at etablere denne alternative finansieringsform for at sikre yderligere
muligheder for, at iværksættere kan få finansieret deres virksomhedsudvikling. Behovet
er ikke blevet mindre ifbm. den pågående COVID-19 situation, som især mange små
iværksættere er påvirket af. Men selve ideen blev skabt allerede i 2017”, udtaler Henrik
Lundum, adm. Dir. i NOVI.

Flex Funding har med 5 års erfaring inden for crowdlending set frem til at udvide markedet til
Nordjylland:

“Flex Funding vil gerne være seriøst repræsenteret i Nordjylland til at håndtere de lokale
virksomheders efterspørgsel efter fair erhvervslån. Det bliver vi med North Funding, som både
er meget professionelle og som kender deres marked rigtigt godt. Vi oplever, at der er mange
sunde virksomheder udenfor København, som oplever, at det er blevet besværligt at låne penge
i banken. Med North Funding kan vi effektivt arbejde for at styrke de nordjyske virksomheders
adgang til lån, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser i lokalområdet” siger
adm. direktør Henrik Vad, Flex Funding A/S.

Også set fra formandsstolen i NOVI Ejendomsfond, er borgmester i Aalborg Kommune
Thomas Kastrup-Larsen begejstret over udsigten til endnu en fundingkilde, der kan komme
mange små og mellemstore virksomheder i Nordjylland og resten af landet til gode:

“Jeg glæder mig over at NOVI igen viser vejen for nye muligheder for de Nordjyske
iværksættere. Først kom Investo Capital, vores venture fond, og nu en crowdlending
platform. Alt sammen initiativer, der skal være med til at gøre Aalborg til den bedste
iværksætterby.”

Som lokal samarbejdspartner er der indgået partnerskab med LIVA Consult, der byder ind med
masser af erfaring i bagagen. LIVA Consult er bl.a. operatør på Nordjysk lånefond.

“I forbindelse med LIVA Consult’s finansieringsrådgivning, oplever vi at flere og flere
virksomheder har svært ved at opnå den fornødne finansiering af såvel drift, anlæg og
udvikling. Modsat ser vi, at flere og flere personer og virksomheder med fri likviditet har
udfordringer med at opnå et rimeligt afkast. Gennem samarbejdet med Flex Funding vil
North Funding give adgang til at låntager kan opnå finansiering fra långivere overalt i
Danmark eller fra udlandet. Tilsvarende vil investorerne have adgang til en bredere
portefølje af sager“ udtaler Poul Kvist, direktør i LIVA Consult.

North Funding indgår i et partnerskab med IT-virksomheden Lending Lab ApS, som leverer ITløsning og låneplatform, og vi anvender Flex Fundings tilladelse som betalingsinstitut fra
Finanstilsynet.
Læs mere på www.novi.dk og www.northfunding.dk
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