
 
Finserve Nordic AB´s kreditgarantiprogram på 
3 miljarder SEK från EIF utökas till att även 
omfatta Nordic Direct Lending Fund AB 
Scandinavian Credit Fund I (SCFI) har sedan tidigare beviljats en kreditgaranti på 3 miljarder 
SEK från Europeiska Investeringsfonden (EIF). 

Nu uppnås ytterligare en milstolpe inom Finserve Nordic AB då avtalet utökas till att även 
omfatta den Institutionella varianten av SCFI – Nordic Direct Lending Fund AB (NDLF). 

I enlighet med det tidigare ingångna avtalet med EIF syftar denna utökning till att stödja 
nordiska små- och medelstora företag (SMEs) och möjliggör nu även för NDLF att kunna 
teckna lån med en garanti från EIF på 70% av lånebeloppet. Garantin ställs ut av European 
Guarantee Fund (EGF). 

NDLF är en closed-end struktur som uteslutande riktar sig till Institutionella investerare och 
kommer att lanseras i början av 2022. 

Fonden kommer att förvaltas av Jan Lundquist som har mycket lång erfarenhet av 
direktlånemarknaden tillsammans med det team som leds av Fredrik Sjöstrand, ansvarig för 
Finserve Nordics Investment team och förvaltare av dess kreditfonder Scandinavian Credit 
Fund I samt Nordic Factoring Fund. 

Fredrik Sjöstrand säger i en kommentar: ”Vi i Investment teamet som förvaltar Scandinavian 
Credit Fund I är stolta över att bli inkluderade i Europeiska Investeringsfondens (EIF´s) 
garantiprogram och att det nu även omfattar vår Institutionella fond – Nordic Direct Lending 
Fund”  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Lundquist, VD Nordic Direct Lending Fund 
AB, tfn 073 048 97 56, jan.lundquist@finserve.se  

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom 
direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. 
Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring 
Fund. Under 2022 kommer vi lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra 
områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare. 

 


