
 
 
Pressmeddelande 9 april 2018 
 

Lendify firar fyra år med rekordsiffror och sätter press på 
bankernas marginaler 
 
Lendify firar fyra år på marknaden med nya rekordsiffror. Fram till den 31 mars 2018 har 805 
miljoner kronor lånats ut via marknadsplatsen vilket innebär en tillväxt i total utlåning på 665 
procent de senaste tolv månaderna. Antalet aktiva investerare har även ökat med över 50 procent 
på knappt ett halvår. 
 
Under helåret 2017 lånades sammanlagt 572 miljoner kronor ut via marknadsplatsen, och under det 
första kvartalet 2018 lånades ytterligare 183 miljoner kronor ut vilket är 236 procent högre utlåning 
än under första kvartalet 2017.  Antalet aktiva investerare uppgick vid slutet av första kvartalet 2018 
till 6 525 personer.  
 
– Vi gick från noll till en bra bit över en halv miljard i årsvolym på drygt tre år och nu närmar vi oss 
miljardvallen. Det är vi förstås stolta över. Samtidigt är vår andel av svenska hushålls blancolån 
fortfarande liten, så vi har höga ambitioner för fortsatta rekordsiffror. Uppenbarligen faller vår 
lösning svenska hushåll i smaken. Vi ger låntagarna bättre ränta och investerarna bättre avkastning 
och förlorarna är bankerna, säger Erika Eliasson, Chief Investor Relations Officer på Lendify.  
 
Peer to peer-lån betyder att privatpersoner finansierar varandras lån, och är ett fenomen som vuxit 
fram som ett alternativ till banksektorns brist på transparens och höga och ofta dolda marginaler. 
Peer to peer-lån är mycket riktigt det just nu snabbast växande finansieringssättet i Sverige. 
 
– Det är lite tabu att prata om blancolån i Sverige och det vill vi utmana. Bankerna gör sig en mycket 
god intäkt på blancolånen, trots att den risk de tar i sin utlåning är så liten att de höga marginalerna 
blir svåra att försvara. En sänkt ränta på en enda procentenhet för blancolånen skulle minska 
kostnaderna för svenska hushåll med två miljarder om året. Vi har redan börjat se en prispress på 
blancolån och där är vi drivande, säger Erika Eliasson. 
 
Lendify har under våren infört ett lojalitetsprogram, Lendify Rewards. Här samlar låntagare poäng, till 
exempel genom att betala sin månadsfaktura i tid och genom att klara olika delmoment i den 
ekonomiskola Lendify skapat tillsammans med utbildningsplattformen Börshajen. Poängnivåerna är 
kopplade till tydliga incitament. 
 
För mer information, vänligen kontakta:  Erika Eliasson CIRO, Lendify 070 999 1070 
 

 


