StartGreen Capital verstrekt MKB bedrijven leningen met
staatsgarantie (BMKB-C)
De impact van het Coronavirus op onze maatschappij en economie is groot. Hoewel we met
elkaar langzaam aan het wennen zijn aan een ‘nieuw normaal’ hebben vooral MKB ondernemers
financiële ondersteuning nodig om de aanhoudende effecten van de crisis het hoofd te bieden.
Om het bedrijfsleven te ondersteunen tijdens de coronacrisis, besloot het kabinet op 7 april o.a.
om de bekende borgstellingskredieten (BMKB) verder aan te passen en te verruimen.
Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een
groot deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten. Als antwoord op
liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis is de BMKB verruimd met een corona luik
(BMKB-C).
StartGreen Capital mag vanaf heden deze BMKB-C leningen verstrekken en focust daarbij
op duurzame en maatschappelijke MKB bedrijven.
Financiering in Coronatijd moet bereikbaar zijn voor alle ondernemers. Er is echter gebleken dat
vooral (familie)bedrijven die niet terecht kunnen of willen bij een bank, nog moeilijk
(overbruggings)financiering kunnen realiseren.
StartGreen Capital heeft daarom het Duurzaam MKB Fonds opgericht. Dit fonds gaat deze
bedrijven helpen door staatsgegarandeerde (BMKB-C) leningen aan te bieden zodat duurzaam en
sociaal gefocuste bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven.
Welke bedrijven kunnen we helpen met deze lening?
Bedrijven die:
•
•
•
•
•

Voldoen aan de MKB classificatie: bedrijven tot 250 FTE, balans < 43 miljoen en/of omzet
< 50 miljoen
Vlak vóór de uitbraak in de kern gezond waren (cashflowpositief draaiden en/of 2019
winstgevend hebben afgesloten)
Liquiditeitskrapte ondervinden door de coronamaatregelen en dus op zoek zijn naar
financiering
Bij voorkeur geen bancaire lening hebben
Op enigerlei manier een concrete duurzame of maatschappelijke positieve bijdrage
leveren (denk aan het gebruik van duurzame grondstoffen of hergebruik van materialen,
energiebesparing, mensen een baan bieden met afstand tot arbeidsmarkt,
zorginstellingen, etc.)

Het economisch herstel van Nederland is afhankelijk van duurzame koplopers.
De coronacrisis heeft ons ook een flinke wake up call gegeven over de kwetsbaarheid van onze
economie, maatschappij en het milieu. Hoe kunnen we de toekomst duurzaam en socialer
inrichten? StartGreen ziet duurzaamheid en inclusiviteit als uitgangspunt voor de herstelplannen
in Nederland en gebruikt dit uitgangspunt ook bij de inzet van BMKB-C leningen.
Wat kunnen we bieden:
•
•

Leningen van minimaal € 200.000,- en maximaal € 2.000.000,Looptijd 2 tot 4 jaar

•

Flexibele aflossingsschema’s

Aarzel niet contact met ons op te nemen als u bedrijven kent die mogelijk in aanmerking
komen voor deze leningen. Indien u zelf een BMKB-C lening wilt aanvragen kan dat via:
https://nl.oneplanetcrowd.com/corona-overbruggingslening/
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