POŻYCZKI ARP S.A.:
ALTERNATYWA FINANSOWA
DLA DUŻYCH FIRM

Od lat wypełniamy lukę rynkową, związaną z dostępem do finansowania zwrotnego
na cele restrukturyzacji, rozwoju i podnoszenia konkurencyjności dużych przedsiębiorstw. Jest to unikalne
doświadczenie, które wyróżnia ARP S.A. w skali kraju. Wsparcie ARP S.A. umożliwia firmom budowę
długotrwałej zdolności do efektywnego konkurowania na rynku.

OFERTA FINANSOWANIA DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Pożyczki ARP są uzupełnieniem, a czasami alternatywą dla oferty bankowej. Finansowanie nie podlega
ograniczeniom wynikającym z prawa bankowego. Dzięki temu ARP podchodzi indywidualnie i elastycznie do
każdego projektu.

JAKA KWOTA POŻYCZKI?
Minimalna kwota jednorazowej pożyczki – 5 mln zł.

NA CO UDZIELAMY POŻYCZEK?


realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych;



realizacja przedsięwzięć restrukturyzacyjnych i rozwojowych;



wsparcie płynności finansowej przedsiębiorstw, zasilenie w kapitał obrotowy, finansowanie
kontraktów;



realizacja przedsięwzięć innowacyjnych.

WARUNKI FINANSOWANIA


marża i prowizja ustalana indywidualnie w oparciu o ocenę ryzyka finansowania i ocenę
proponowanych zabezpieczeń – marża wynosi od 0,8% do 3,3%, a prowizja od 0,2% do 1%;



w przypadku finansowania na cele inwestycyjne lub innowacyjne wymagany wkład własny
przedsiębiorcy powinien stanowić 20% wartości netto finansowanego przedsięwzięcia
(w uzasadnionych przypadkach może to być mniej niż 20%);



okres pożyczkowy ustalany jest indywidualnie, zazwyczaj wynosi do 7 lat dla inwestycji, a na cele
obrotowe – do 3 lat;



zabezpieczenia powinny stanowić nie mniej niż 120% kwoty kapitału pożyczki; formy zabezpieczeń
to m.in.:


hipoteka na nieruchomościach;



zastaw rejestrowy na maszynach lub urządzeniach, zapasach, akcjach/udziałach
(innych podmiotów lub uzupełniająco podmiotu finansowanego);



cesje z kontraktów;



poręczenia lub gwarancje podmiotów trzecich.

GŁÓWNE KORZYŚCI DLA FIRM


brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz innych opłat o charakterze manipulacyjnym – koszt
finansowania dla przedsiębiorcy zamyka się w jednorazowej prowizji od udzielenia pożyczki oraz
oprocentowaniu liczonym jako WIBOR + marża;



indywidualne traktowanie – okres finansowania, harmonogram spłaty kapitału, w tym okres karencji
jest ustalany osobno dla każdego projektu;



finansowanie przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach – istotna jest
indywidualna ocena podmiotu, a nie postrzeganie przez rynek branży, w której działa przedsiębiorca;



karencja w spłacie kapitału w przypadku projektów inwestycyjnych, obejmująca okres do
uruchomienia planowanej inwestycji;



proste i przejrzyste zasady;



możliwość łączenia pożyczki z finansowaniem bankowym.

DUŻY PRZEDSIĘBIORCA TO TAKI, KTÓRY:


zatrudnia powyżej 250 osób, lub



wykazuje roczny obrót przekraczający równowartość kwoty 50 mln euro i wykazuje sumę
bilansową przekraczającą równowartość kwoty 43 mln euro, lub



co najmniej 25% jego udziałów należy do podmiotu/podmiotów publicznych.

W przypadku grup kapitałowych ww. wielkości liczone są łącznie dla całej grupy.

Gdzie szukać dodatkowych informacji:
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