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Vad är Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare AB ?

Ägs gemensamt  av LRF, Lantmännen och HK Scan 

Bildades år 2002- HK Scan och Lantmännen 

Ca 20 tal företag 

Begränsad verksamhet sedan 2014

LRF ny 2018

Riskkapital /delägarskap                 utlåning
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Varför är Tillväxtbolaget viktigt?
Främsta utmaningen för svenska lantbrukare:

Tillgång till kapital som möjliggör investeringar i moderniserad och upp skalad produktion
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Syfte

Erbjuda lån till svenska lantbruksföretag som vill göra hållbara och 
tillväxtorienterade investeringar inom kött-, mjölk-, äggproduktion och 

växtodling.
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Affärsidé

Att möta efterfrågan på topplån för tillväxtorienterade lantbrukare med 
verksamhet inom animalieproduktion och växtodling

Att som en tredje part, tillsammans med företagaren och banken, bidra till 
tillväxt i svenska lantbruksföretag genom toppfinansiering

Att underlätta investeringar på gårdsnivå – fylla marknadsgapet i svensk 
livsmedelsproduktion – bidra till livsmedelsstrategin

Att bidra till hållbarhet och kvalitetsförbättringar i hela livsmedelskedjan 
genom utlåning till investeringar i teknologi och modern utrustning 

Att stötta företagsledningen genom rådgivning
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Vilka typer av företagare är intressanta för 
Tillväxtbolaget?

 Lantbruksföretag i tillväxtfas

 Lantbruksföretag med animalieproduktion, ägg, mjölk och växtodling som bas –
Fokus ligger på Livsmedelsproduktion

 Företrädelsevis relativt unga lantbruksföretagare t.ex. investeringar vid ägarskifte

 Bra projekt premieras oavsett geografi och inriktning

 Medlemmar eller leverantörer till ett eller fler av ägarföretagen alternativt 
framtida/potentiella medlemmar eller leverantörer

 Solida business case - sedvanlig kreditprövning 



Sv

Hur kan vi bidra till att uppfylla den nationella 
Livsmedelsstrategin?

Satsningar på svensk, primär livsmedelsproduktion

Utan investering - ingen tillväxt - ingen utökad livsmedelsproduktion

Plattform för statliga resurser -öppnar för offentlig medfinansiering – ökar 
tillgången på riskvilligt kapital. 
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Erbjudande

Topplån till investering – löptid 5-7 år

10-15 % av investerat kapital

Stibor kopplad rörlig ränta

Löpande ledningsmöten och uppföljning

Löpande bankkontakter
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Vad förbinder sig lantbrukaren ?

 Ställa säkerhet för lånet- PB, FI, Borgen

 Betalar ränta och amorteringar

 Betalar avgifter för ledningsstöd

 Förse Tillväxtbolaget med information om investeringen och dess effekter

 Förser Tillväxtbolaget med information om ledningsmöten på gårdsnivå
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Nuläge

Nuläge – 4 st företag , 2 gris, 1 mjölk och ett kyckling - Ett antal propåer på väg in 

Svenska lantbrukares investeringsvilja ökar 

46 % av lantbrukarna planerar någon form av investering under kommande åren *

Efterfrågan på topplån bedöms vara stor 

* Lantbruksbarometern 2018
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Tillväxtbolaget gör skillnad 

Ökad tillväxt inom svenskt lantbruk

Stöd till progressiva och innovativa lantbrukare

Stärkt relation mellan svensk livsmedelsindustri 
och dess primärproduktion

Stärkt hållbarhet i svenskt lantbruk
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Frågor och funderingar?
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Kontaktuppgifter

Helena Silvander, VD
Helena.silvander@lantmannen.com
072-0849320
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