
 
 

Pressmeddelande 26 mars 2019 

 

Lendify spränger 2-miljardersvallen i utbetalda lån 
 
I maj 2018 nådde Lendify, Sveriges största bankutmanare, en miljard i utbetalda lån sedan starten 
2014. Nu, tio månader senare, har bolaget även sprängt 2-miljardersvallen.  

 

"Vi har lagt en stabil grund och skapat en skalbar modell vilket vi nu ser effekterna av. Efter fyra år 
hade vi nått en miljard i utbetalda lån och bara på de tio senaste månaderna har vi gjort ytterligare 
en miljard. Vår affärsmodell är effektiv och skalbar och vårt övergripande mål är att förbättra 
ekonomin för svenska hushåll. Vi tycker att det är fel att konsumenterna tvingas betala för 
bankernas dyra system. Genom att effektivisera lånemarknaden kan vi erbjuda låntagare lägre 
räntor och skapa bättre avkastning för sparare.”, säger Erika Eliasson, Chief Strategic 
Communications Officer på Lendify.   

  

Lendify erbjuder lån utan säkerhet till kreditvärdiga hushåll i Sverige. Den genomsnittliga låntagaren 
hos Lendify har en årsinkomst på 340 000 sek, är 40 år och lånar i genomsnitt 115 000 sek. Antalet 
aktiva sparkunder på Lendifys plattform ökar stadigt och är nu drygt 11 000 stycken. Spararnas 
genomsnittliga årsavkastning per sista februari 2019 efter kreditförluster och avgifter uppgick till 
5,64 procent. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  Erika Eliasson, Chief Strategic Communications 
Officer, 070-999 1070 

 

Om Lendify  

Lendify är en digital långivare som genom data och teknik vill effektivisera lånemarknaden och 
förbättra ekonomin för svenska hushåll. Lendify vänder sig till svenska hushåll med hög 
kreditvärdighet som i många fall redan har lån hos någon av bankerna, men kan och vill få bättre 
villkor. Lendifys mål är att ge låntagare rättvisa villkor med lägre ränta, och sparkunder god 
avkastning. För mer information, se www.lendify.se. Lendify, med några av landets främsta 
entreprenörer som ägare och 36 anställda, har tillstånd som betalningsinstitut från 
Finansinspektionen. Lendifys plattform har drygt 11 000 aktiva sparkunder. 

Data the foundation- Tech the tool- Fairness the goal 


