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Bilaga 1 

Investeringsbeskrivning 

Denna investeringsbeskrivning är en bilaga till ansökan om kreditgaranti för grön investering. Bilagan 

ska fyllas i och signeras av behörig firmatecknare hos kredittagaren.  

Asterisker (*) innebär att det finns särskilda anvisningar i slutet av detta dokument. 

1. Parter

Kredittagare Kreditgivare* 

Namn: Namn: 

Organisationsnummer: Organisationsnummer: 

Postadress: Postadress: 

Kontaktperson: Kontaktperson: 

Telefonnummer: Telefonnummer: 

E-mailadress: E-mailadress:

2. Investeringen

Ge en sammanfattad beskrivning av industriinvesteringen:* 



2 (6) 

3. Operativa verksamheten

Ge en sammanfattad beskrivning av den planerade operativa verksamheten:* 

4. Kreditens användning

Ange till vilken del av industriinvesteringen som krediten kommer att användas:* 
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5. Investeringens finansiering

Beskriv investeringens finansieringsbehov samt samtliga finansieringskällor, inklusive den aktuella 

krediten.*  

6. Underbilagor

A. En lista över samtliga ägare till kredittagaren som äger minst 10 %. Bifoga även en bild över

ägarstrukturen, där fysiska ägare framgår, i den mån de direkt eller indirekt äger 10 % eller

mer.

B. Investeringens förutsättningsstudie (”feasibility study”), om sådan finns framtagen.

C. Investeringens affärsplan eller motsvarande dokument, som minst redogör för den planerade

operativa verksamheten samt upphandlingsplan och finansieringsplan.

D. Kassaflödesprognos (i Excel) för kredittagaren som minst täcker kreditens löptid, samt de

tillhörande väsentliga uppgifter, omständigheter, antaganden och bedömningar som

prognosen grundas på.

E. Kopior på eventuella erhållna tillstånd som krävs för investeringen, samt en lista över

utestående tillstånd och när dessa förväntas att erhållas. Detta inbegriper bland annat

tillstånd som behövs enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.
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7. Bekräftelse av kredittagaren

All information som angivits i denna bilaga är såvitt känt korrekt. 

Namn: Telefonnummer: 

Underskrift: E-mailadress:

Personuppgifter 

För att kunna handlägga er ansökan om kreditgaranti för grön investering behöver Riksgälden 

behandla vissa personuppgifter. De personuppgifter som Riksgälden kommer att behandla är 

personuppgifter avseende behöriga firmatecknare och kontaktpersoner som anges i detta 

ansökningsformulär samt personuppgifter avseende fysiska personer som förekommer i de bilagor 

och dokument ni tillhandahåller Riksgälden i samband med er ansökan. Den lagliga grunden för 

behandlingen är allmänt intresse då behandlingen är nödvändig för att Riksgälden ska kunna fatta ett 

beslut om kreditgaranti med anledning av er ansökan. Personuppgifter som ingår i allmänna 

handlingar kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen och bevaras endast så 

länge det är nödvändigt enligt gallringsregler och beslut som fattats i enlighet med den gällande 

arkivlagstiftningen. Läs mer om vår hantering av personuppgifter och om dina rättigheter på vår 

webbplats: https://www.riksgalden.se/sv/om-riksgalden/om-var-verksamhet/behandling-av-personuppgifter 

Sekretess 

Offentlighetsprincipen gäller hos Riksgälden. Uppgifter i allmänna handlingar kan endast hållas 
hemliga hos Riksgälden om stöd finns i offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess gäller för uppgift 
om enskilds affärs- eller driftsförhållanden om det kan antas att den enskilde lider skada om 
Riksgälden lämnar ut en uppgift. För viss information om tredje parter gäller absolut sekretess. 

Datum: 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.riksgalden.se%2Fsv%2Fom-riksgalden%2Fom-var-verksamhet%2Fbehandling-av-personuppgifter&data=04%7C01%7Csade.kanervisto%40cirio.se%7Ce0ac7ee3d32c4828513d08d95bc62488%7Caf43d413856543af8853efb7adce9e91%7C0%7C0%7C637641728845873916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zrk5hRmkAOI5qLXnZqWN7sV%2BRRBzCBzt%2B9xNf5lFi48%3D&reserved=0
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Anvisningar för ifyllande av bilagan 

P1. Parter 

Om det finns fler än en kreditgivare, och en av dem kommer att agera agent, ska agenten anges här.  

 

P2. Investeringen 

Av beskrivningen ska minst följande framgå:  

(I den utsträckning efterfrågad information framgår av annan bilaga räcker det med att 

läshänvisningar anges.) 

1. Kortfattad och övergripande beskrivning av investeringens huvudsyfte.  

2. Investeringens eventuella koppling till befintlig verksamhet och/eller andra pågående eller 

planerade investeringar. Nämn särskilt i de fall andra pågående eller planerade investeringar 

påverkar den aktuella investeringens uppstart. 

3. Beskrivning av ansvarsfördelningen för investeringen mellan kredittagare och externa parter, 

exempelvis EPC-kontrakt etc. 

4. Tidsmässig planering för genomförandet av investeringen, inklusive väsentliga milstolpar.  

 

P3. Operativa verksamheten 

Av beskrivningen ska minst följande framgå:  

(I den utsträckning efterfrågad information framgår av annan bilaga räcker det med att 

läshänvisningar anges.) 

1. Investeringens syfte avseende planerad produktion, volym eller motsvarande.  

2. Förväntade kunder och bedömd efterfrågan. I detta ingår exempelvis redogörelse för redan 

ingångna eller planerade avtal gällande avsättning, avtalens längd och de mekanismer som 

styr pris och volym i avtalen.  

3. Planerad bemanning.  

4. Huvudsaklig konkurrens och övriga relevanta aspekter för en marknadsanalys. 

5. Den planerade produktionens behov av insatsvaror, elektricitet etc. I detta ingår exempelvis 

redogörelse för redan ingångna eller planerade avtal, avtalens längd och de mekanismer som 

styr pris och volym i avtalen.  

 

P4. Kreditens användning 

(I den utsträckning efterfrågad information framgår av annan bilaga räcker det med att 

läshänvisningar anges.) 

Redogör på en rimlig detaljnivå för hur krediten kommer att användas. Om krediten kommer att 

utgöras av flera utbetalningar så specificera utifrån dessa.  
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P5. Investeringens finansiering 

(I den utsträckning efterfrågad information framgår av annan bilaga räcker det med att 

läshänvisningar anges.) 

1. Beskriv samtliga finansieringskällor; planerad tidpunkt för utbetalning, belopp, löptider, 

amorteringsstruktur, kreditgivare alternativt eventuell person ansvarig för tillskott av eget 

eller annat kapital.  

2. Redogör för de olika villkor (Conditions precedent) som ska vara på plats enligt de individuella 

finansieringarnas avtal.  

3. Om någon av finansieringskällorna inte har erhållit formell bekräftelse eller är signerade ska 

det uppges när detta förväntas ske. 
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