Łatwiejszy leasing dla europejskich MŚP dzięki Grupie GRENKE i EBI
Wsparcie rozwoju oraz atrakcyjne warunki finansowania dla małych i średnich firm w całej Europie – to wynik
umowy podpisanej pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) a międzynarodowym koncernem
leasingowym GRENKE. Na ten cel GRENKE otrzymało od EBI 100 milionów EUR kredytu.
EBI to instytucja finansowa Unii Europejskiej, której akcjonariuszami są państwa członkowskie UE. Bank został
powołany, aby zwiększać potencjał europejski poprzez pobudzanie wzrostu gospodarczego w poszczególnych krajach.
Instytucja pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela preferencyjnych kredytów na projekty
wspierające cele UE. Polska jest piątym co do wielkości odbiorcą finansowania EBI, a suma inwestycji gwarantowanych
przez Bank w 2017 roku wyniosła łącznie 5,1 mld EUR.
O współpracę z EBI mogą ubiegać się zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne, głównie z krajów członkowskich około 90 proc. pożyczek jest udzielanych na terytorium UE. Pieniądze mogą być dystrybuowane albo bezpośrednio do
przedsiębiorców albo pośrednio do instytucji zajmujących się finansowaniem inwestycji, np. banków lub firm
leasingowych. Generalnie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą lub jest zatrudniony w sektorze publicznym i
ma projekt, który może przyczynić się do realizacji celów UE, może ubiegać się o kredyt ze środków EBI. Kwota
finansowania jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa, a decyzje o przyznaniu finansowania niezależne
podejmuje EBI.
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Od lewej: Ambroise Fayolle, Vice Prezydent EBI, Sebastian Hirsch i Gilles Christ, członkowie Zarządu w Grupie
GRENKE
Grupa GRENKE po raz pierwszy połączyła siły z bankiem UE i w ramach współpracy otrzymała długoterminowy,
niskooprocentowany kredyt na maksymalną kwotę 100 mln EUR. Środki te mają na celu zwiększenie innowacyjności i
konkurencyjności firm z sektora MŚP we wszystkich krajach europejskich, w których działa koncern. – Dzięki
zróżnicowanej ofercie finansowej GRENKE zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcie finansowe
dopasowane do ich potrzeb – przyznaje Ambroise Fayolle, Vice Prezydent EBI, odpowiedzialny za operacje na rynku
niemieckim. - Jednym z priorytetów EBI jest promocja i wzmacnianie firm z sektora MŚP oraz start – upów, ponieważ
w ten sposób dbamy m.in. o wzrost miejsc pracy w Europie. Model biznesowy GRENKE wspiera osiągnięcie naszego
celu, dlatego bardzo mnie cieszy, że zdobyliśmy tak mocnego finansowego partnera – wyjaśnia.

Misją GRENKE od zawsze było wspieranie rozwoju firm z sektora MŚP poprzez zapewnienie im najkorzystniejszych i
dopasowanych do potrzeb metod finansowania inwestycji. Współpraca z EBI to szansa na stworzenie jeszcze
atrakcyjniejszej oferty dla swoich klientów. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że dzięki naszej współpracy z EBI,
małe i średnie przedsiębiorstwa w całej Europie będą mogły korzystać z atrakcyjniejszych warunków leasingu – mówi
Sebastian Hirsch, członek Zarządu w Grupie GRENKE. - Już od 40 lat działamy na 26 europejskich rynkach, dzięki
czemu jesteśmy godnym zaufania partnerem MŚP. Naszą przewagą jest szybkość i prostota procesowania wniosków
leasingowych. W Niemczech zawarliśmy już około 39 000 umów leasingowych we współpracy z prorozwojowymi
bankami”.
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W Polsce GRENKE działa od 15 lat i okresie od 2013 do 2017 roku sfinansowała inwestycje polskich przedsiębiorców
o wartości 177 422 021 Euro. W swojej ofercie firma posiada leasing tradycyjny i nowoczesny oraz inne instrumenty
finansowe wspierające rozwój przedsiębiorstw, w tym faktoring. Dzięki współpracy z EBI również polskie firmy będą
mogły korzystać z preferencyjnej oferty leasingowej na swoje nowe inwestycje.
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