
Aros Kapital ingår samarbete med Zmarta Group
Aros Kapital har ingått ett samarbete med Zmarta Group för att gemensamt erbjuda små- och medelstora företag enkla och
trygga finansieringslösningar.

Aros Kapital är ett kreditmarknadsbolag specialiserade på företagsfinansiering. Zmarta är en finansiell tjänst där privatpersoner kan jämföra
lån, försäkringar sparkonton och kreditkort. Det nya samarbetet innebär att företagare nu kan ansöka om lån upp till 500 000 kronor direkt på
zmarta.se.

– Mindre företag har oftast varken en stor ekonomiavdelning eller tid att vänta när affären väl dyker upp. Med Företagslån Direkt så har vi
försökt att lösa båda problemen fast till rimligare villkor säger Daniel Güner VD på Aros Kapital och fortsätter:

– Vi är mycket glada över samarbetet med Zmarta. Zmarta är en aktör som vågar tänka nytt och som har samma syn på småföretagande som
vi. Genom samarbetet får vi en ny kanal att nå ut med och eftersom man kan söka lånet dygnet runt behöver företagaren aldrig sitta och vänta
på svar om de blir godkända eller ej.

För Zmarta innebär samarbetet att man når ut till en ny kundgrupp, enligt företagets VD Björn Lander går tjänsten helt i linje med deras andra
erbjudanden. 

– När vi tittar på marknaden idag ser vi att handläggningstiderna för traditionella företagslån ökar. Vi vill göra hela låneprocessen enklare för
småföretagare och initiativet går helt i linje med vår ambition att ge våra kunder det bästa erbjudandet, säger Björn Lander, VD på Zmarta
Group.

Tjänsten gör det möjligt för företagare att ansöka om lån med hjälp av Mobilt BankID och tjänsten är ett enkelt och effektivt alternativ till
storbankernas erbjudanden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Güner, VD Aros Kapital, 
070-492 74 07, daniel.guner@aroskapital.se

Om Aros Kapital

Aros Kapital är specialiserade på företagsfinansiering inom framför allt fakturaköp och företagslån. Bolaget grundades 2004 i Göteborg och
har Finansinspektionens tillstånd som kreditmarknadsbolag. Detta innebär att Aros kan ta emot inlåning från allmänheten vilken omfattas av
den statliga insättningsgarantin.


