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Lantmännen Maskin stöttar lantbrukarna med
investeringsförskott
Lantmännen Maskin tar initiativ till ett fortsatt tryggt investeringsklimat för den
svenska lantbrukaren trots försenad utbetalning av EU-stödet.
Med anledning av de uppkomna svårigheterna för myndigheterna att utbetala 2015 års EUstöd i tid vill Lantmännen Maskin tillsammans med Lantmännen Finans AB ändå trygga
lantbrukarnas investeringsplaner. Med investeringsförskottet har lantbrukaren möjlighet att
räntefritt belåna del av det beräknade EU-stödet i samband med en maskininvestering.
Slutet på året är traditionellt en tid för nyinvestering av maskiner för lantbrukarna.
Maskinerna ses över efter avslutad säsong och man vill vara rätt rustad inför den kommande.
Många lantbrukare har planerat att göra sina investeringar i samband med att EU-stödet
utbetalas, normalt i december. Då hinner också den nya maskinen levereras i tid till
kommande vårbruk
–

Tack vare vår styrka med Lantmännen har vi möjlighet att skapa ett finansieringserbjudande
som alternativ till gårdsstödet som gör att lantbrukaren ändå kan förverkliga sina
maskininvesteringar i tid. Investeringsförskottet från Lantmännen täcker en beräknad
kontantinsats. Vårt motto är att vara ”den bästa affärspartnern varje gång” och det innebär att
vi försöker göra lantbrukarnas vardag lite tryggare och enklare i alla lägen, säger Jonas
Arvidsson, vd Lantmännen Maskin.

Investeringsförskottet är en räntefri kredit. Återbetalning sker när lantbrukaren erhållit EUstödet. Lånet avser täcka kontantinsatsen på maskinen eller redskapet (normalt 20 %).

För frågor kontakta gärna:
Jonas Fröberg, Operativ chef Lantmännen Maskin AB, 010-556 97 03

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och
livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, är 8 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och
omsätter 33 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk.
Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och
Gooh. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom
att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till
bord. Läs gärna mer på lantmannen.se/omlantmannen
Om Lantmännen Maskin
Lantmännen Maskin ingår i division Maskin som är ett av Lantmännens affärsområden. Lantmännen Maskin
importerar och säljer lantbruksmaskiner, reservdelar samt verkstadstjänster och representerar bland andra
varumärkena Valtra, Fendt och Claas. Vi är cirka 730 anställda, har ett rikstäckande anläggningsnät med
maskinförsäljning, reservdelar/butik och verkstad och omsätter knappt 3 miljarder kronor. Läs gärna mer på
www.lantmannenmaskin.se

