
Sådan låner du penge  
gennem InGreen
Crowdlending går i al sin enkelhed ud på, at man låner penge af mange investorer (crowd) 
ved at sætte sit lån ”til salg” på InGreens hjemmeside og lader crowden – ”købe” andele 
af lånet. Så i stedet for at du låner hele beløbet et sted (f.eks. i banken) vil der være mange 
investorer om at finansiere dit lån.

  Du indsender en ansøgning via selskabets hjemmesiden www.InGreen.dk 

  Din ansøgning bliver kreditvurderet, og vi beder sikkert om yderligere oplysninger.

  Kan vi godkende ansøgningen, sender vi et lånetilbud til dig, hvor rente, betingelser mv. fremgår.

  Hvis du er enig, præsenteres lånet på InGreens hjemmeside – med en beskrivelse af hvad pengene skal  
bruges til, lånebetingelser osv.

  Investorerne kan nu bindende tilkendegive, om de vil investere i dit projekt, samt hvor meget de vil investere.

  Hvis der er investorer nok (lånet bliver fyldt op), vil vi udfærdige et gældsbrev mellem dig og investorerne.

  Du vil få udbetalt lånet. Hver måned sender du afdrag/renter på lånet til os, og vi sørger så for at få det fordelt ud 
til investorerne.

I PRAKSIS FUNGERER DET SÅLEDES:

www.InGreen.dk

LÅNGIVER

2. HOVEDSTOL
(FRATRUKKET GEBYR)

4. YDELSE
(AFDRAG + RENTE)

1. HOVEDSTOL
(LÅN)

3. YDELSE
(INKLUSIVE GEBYR)

VIRKSOMHED



Lyder det som noget for dig, så finder du mere information på www.InGreen.dk 
hvor du også let kan oprette din låneansøgning.

Sådan låner du penge ud 
gennem InGreen
InGreen bygger på ideen om at forbinde frie midler med mange forskellige virksomheder.  
På InGreens lånemarked kan du som långiver opnå et attraktivt afkast og samtidig investere i 
fremtidig dansk vækst indenfor landmandsejede virksomheder samt virksomheder beslægtet  
hermed. Alle projekter har gennemgået vores kreditvurdering, så du opnår en større sikkerhed i 
din investering. Det nye er, at du kan investere i flere forskellige virksomheder med valgfrie beløb.

Har du brug for hjælp – så kontakt:

 Du opretter dig som investor på www.Ingreen.dk – samtidigt kan du tilmelde dig InGreens nyhedsbrev

 Du bliver verificeret via hjemmesiden og er nu klar til at investere.

 Du kan investere i projekter under lånemarkedet på www.Ingreen.dk

 Er du tilmeldt vores nyhedsbrev, får du en mail, når der er nye lån, der skal finansieres via platformen.

 Du følger linket i mailen og kan læse mere om det pågældende projekt, som skal finansieres.

 Hvis du vil investere i projektet, tilkendegiver du (bindende) via hjemmesiden, hvor meget du vil låne ud til det 
pågældende projekt (beløbet reserveres på din konto).

 Hvis der er investorer nok (lånet bliver fyldt op), vil vi udfærdige et gældsbrev mellem dig og projektejeren.

 Vi vil trække pengene på din konto og udbetale pengene til projektejeren. Hver måned afregner vi afdrag/renter 
på lånet til dig.

I PRAKSIS FUNGERER DET SÅLEDES:

LÅNGIVER

2. HOVEDSTOL
(FRATRUKKET GEBYR)

4. YDELSE
(AFDRAG + RENTE)

1. HOVEDSTOL
(LÅN)

3. YDELSE
(INKLUSIVE GEBYR)

VIRKSOMHED

Philip Terkelsen, økonomikonsulent 
Telefon: 48 22 52 07 / 50 56 21 08 
Email: pte@agrovi.dk


