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Pressmeddelande 
Göteborg den 6 december 2022 

Getinge lanserar finansieringsprogram med BNP Paribas Leasing 
Solutions 

Getinge presenterar ett nytt partnerskap med BNP Paribas Leasing Solutions gällande 
innovativa finansieringslösningar för sina europeiska kunder. 

De skräddarsydda finansieringslösningarna kommer att göra det enklare för vårdpersonal att 
investera i Getinges produkter och lösningar, vilket hjälper dem att bli mer effektiva med sitt 
rörelsekapital samtidigt som de övergår till teknologier och arbetssätt som är mer hållbara.  

– Med BNP Paribas Leasing Solutions har vi en utmärkt position för att stärka vårt kunderbjudande 
i Europa, säger Sebastien Blanche, Global Head Getinge Financial Services på Getinge. 
Samarbetet handlar om att vara kreativ och tillföra mätbart värde, särskilt genom att minska 
anskaffningskostnaden för livräddande Getinge-teknik. 

Partnerskapet kommer att vara en del av Getinge Financial Services, som är ett dedikerat team av 
experter som möjliggör hälso- och sjukvårdsprojekt genom kreativa förvärvsmodeller. Getinge har 
erbjudit finansiella tjänster sedan 2015 för finansiering av rörelsekapital, utrustning och teknik, 
hyrlösningar och servicepaket.  

Jeroen Veldhuizen, Global Head of Medical Market på BNP Paribas Leasing Solutions, säger: 
– Jag är mycket glad över att Getinge och BNP Paribas Leasing Solutions går samman för att 
erbjuda hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga finansieringslösningar till hälso- och 
sjukvårdspersonal i hela Europa. Jag är övertygad om att vår kombinerade expertis tillsammans 
med den strukturella omställningen mot hållbara användningsbaserade modeller kommer att göra 
partnerskapet framgångsrikt. 

Mediakontakt: 
Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications 
Telefon: 010 335 5906 
E-post: anna.appelqvist@getinge.com 
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Om BNP PARIBAS Leasing Solutions 
Som europeisk ledare inom tillgångsfinansiering stöder BNP Paribas Leasing Solutions tillväxten för sina kunder och 
industriella partners genom att erbjuda hyr- och finansieringslösningar med tjänster på flera marknader. I centrum av 
användarekonomin ger vi företag den flexibilitet som krävs för att förbli konkurrenskraftiga och växa på ett hållbart sätt. 
Under 2020 finansierade vi 310 000 projekt för en total volym på 12,8 miljarder euro i 20 länder, inklusive Europa, Asien och 
Nordamerika. Besök leasingsolutions.bnpparibas.com för mer information 

Om Getinge 

Med en fast övertygelse om att alla människor och alla samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge 
sjukhus och institutioner verksamma inom Life Science-området med produkter och lösningar vars syfte är att förbättra de 
kliniska resultaten och optimera arbetsflödena. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, 
kardiovaskulära procedurer, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 
medarbetare världen över och produkterna säljs i fler  än 135 länder. 
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