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Η Loanbook διαπραγματεύεται με ξένη ψηφιακή τράπεζα 

Η ισπανική ψηφιακή πλατφόρμα Loanbook, με έδρα στη Βαρκελώνη, η οποία σχετίζεται 

με τη χορήγηση δανείων σε επαγγελματίες και καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην 

Ισπανία στο δανεισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει ένα 

νέο τεχνολογικό πρότυπο για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της. Συγκεκριμένα, 

μία ξένη ψηφιακή τράπεζα θα ενσωματωθεί στο δίκτυο δανειστών της και θα συνεισφέρει 

10 εκ. ευρώ προερχόμενα από επενδυτικές κινήσεις ιδιωτών επενδυτών, με σκοπό την 

ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω δανειακών βοηθημάτων. 

Σε συνέντευξή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Loanbook, κ. James Buckland δήλωσε 

στον ισπανικό τύπο ότι οι διαπραγματεύσεις με την ξένη ψηφιακή τράπεζα, η οποία θα 

είναι ευρωπαϊκή, θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του καλοκαιριού.   

Ο κ. Buckland διαβεβαιώνει ότι η εισχώρηση της εν λόγω τράπεζας, για την οποία δεν 

θέλησε να δώσει περισσότερες πληροφορίες, θα αποτελέσει ορόσημο για την 

πλατφόρμα. 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Loanbook είναι ακριβώς η λειτουργία της ως 

μεσολαβητής μεταξύ μίας ομάδας ιδιωτών επενδυτών ή θεσμικών οργάνων/επενδυτών 

που ενδιαφέρονται να δανείσουν χρήματα με αντάλλαγμα ένα ελκυστικό επιτόκιο και 

μίας σειράς μικρών και μεσαίων ισπανικών εταιριών που αναζητούν χρηματοδότηση. 

Η Loanbook είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση της οικονομικής δύναμης των εταιριών 

στις οποίες δανείζει χρήματα, κυρίως για κεφάλαια κίνησης (ανάγκες βραχυπρόθεσμης 

χρηματοδότησης) και την ανάθεση της πιστοληπτικής τους ικανότητας, ενώ οι εταιρείες 

που λαμβάνουν το δάνειο, πληρώνουν προμήθεια στη LoanBook και τον τόκο στον 

επενδυτή που τους δανείζει τα χρήματα.  

Σύμφωνα με στοιχεία της  πλατφόρμας, το 2017 χορήγησε δάνεια ύψους 21 εκ. ευρώ σε 

200 μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω 250 δανείων, ενώ φέτος έχει ως στόχο να υπερβεί 

το ποσό των 30 εκ. ευρώ σε δανεισμό. 

Η Loanbook μόλις έκλεισε τον τέταρτο γύρο χρηματοδότησης την περασμένη εβδομάδα, 

ύψους 1,25 εκ. ευρώ, καθώς έχει ως στόχο να συνεχίσει την ανάπτυξη της τεχνολογικής 

της πλατφόρμας και την εδραίωση του αναπτυξιακού της σχεδίου. 

Επί του παρόντος, η πλατφόρμα αυτή παρέχει χρηματοδότηση σε εταιρίες με μέσο 

κύκλο εργασιών 2 εκ. ευρώ και ανώτατο όριο 200.000 ευρώ ανά συναλλαγή και 

δημιουργεί για τον δανειστή - ο οποίος συνήθως συνεισφέρει 75.000 ευρώ κατά μέσο 

όρο - απόδοση περί του 5%. 


