
VILL ERT KOOPERATIV ELLER FÖRENING UTVECKLAS OCH GÖRA STÖRRE SAMHÄLLSNYTTA?

Vi hjälper er med 
finansieringen
Kooperativa företag och föreningar stärker vårt samhälle,  
skapar arbetstillfällen och bidrar till utvecklingen av 
samhällsnyttiga lösningar samt nya sociala innovationer.
Mikrofonden Väst förmedlar kapital vid start och utveckling 
av verksamheter inom den sociala ekonomin i Västra Götaland.

MIKROFONDEN VÄST
Mikrofonden Väst förmedlar kapital 
och kompetens till verksamheter 
inom den sociala ekonomin i Västra 
Götaland. Fonden finansieras av 
offentliga, privata och sociala eko-
nomins organisationer. 

FÖR VEM?
Föreningar, kooperativ, sociala 
företag, byalag, stiftelser, samfund, 
lokala utvecklingsgrupper m fl 
inom den sociala ekonomin i 
Västra Götaland. 

RÅDGIVNING
Tillsammans med Coompani-
on erbjuder vi rådgivning kring 
finansiering av er verksamhet. Hur 
ni kan minimera ert kapitalbehov, 
hitta finansiärer och förbereda er 
inför bankbesöket. Vi går igenom 
budget, ekonomi och affärsplan. 

NÄTVERK
Samarbete med bl a Ekobanken, 
JAK, Almi, Stiftelsen Kooperativt 
Nyföretagande, ger tillgång till mer 
kapital och fler finansiella lösningar 
anpassat till just ert behov.

GARANTIER VID BANKLÅN
Vi erbjuder garantier (borgen) vid 
banklån eller checkkredit, upp till 

60 % av behovet. Detta gör att 
bankens krav på personlig borgen 
minskar och därmed den personli-
ga risken för styrelseledamöter och 
medlemmar. 

MJUKA LÅN OCH MIKROLÅN
Små mikrolån eller mjuka lån, där 
räntan bestäms i relation till verk-
samhetens utveckling, omsättning 
eller resultat. 

ANDRA FINANSIERINGS- 
FORMER
I medlemsägda aktiebolag, bygde-
bolag och gemenskapsbolag kan 
vi placera kapital i aktieandelar i 
verksamheten. I föreningar och ko-
operativ kan vi gå in med förlags- 
eller medlemsinsatser. Vi kan också 
hjälpa till att utveckla existerande 
eller nya finansieringsverktyg t ex 
crowdfunding (gräsrotsfinansie-
ring). 

EXEMPEL PÅ VERKSAMHETER
OCH STÖD
n Le Mat B&B Göteborg City,
socialt företag, kreditgaranti.
n Cum Pane, ekologisk bakverk-
stad, kreditgaranti.
n Dansbyrån, förening, garanti för 
hyreskontrakt.
n Camino, kooperativt magasin, 

kreditgaranti.
n Förskolan Myran, personal- 
kooperativ, kreditgaranti.
n Kaprifolkött, producentkoope-
rativ, kreditgaranti.
n ReMade4U, personalkooperativ, 
medlemsinsats.
n Föreningen VästSvensk Bygg-
Konst, kreditgaranti.
n Vägen ut! kooperativen, arbets- 
integrerande sociala företag,  
kreditgaranti.
n Sentient Sweden, medarbetar-
ägt, garanti för banklån. 

INVESTERARE SOM VILL ATT
DINA PENGAR GÖR NYTTA?
Kontakta oss om du vill investera 
i sociala innovationer och verk-
samheter som gör stor skillnad. Vi 
har kontakterna och kompetensen 
att värdera riskerna i denna typ av 
verksamheter.

OM OSS
Mikrofonden Väst är en ekonomisk 
förening som idag ägs av 46 med-
lemmar (föreningar, kooperativ och 
banker), org.nr. 769613-7848. Verk-
samheten medfinansieras främst av 
VGR, Tillväxtverket och Coompa-
nion för att utveckla finansierings-
lösningar för sociala företag och 
social ekonomi.

Väst

SAMARBETSPARTNERS:

ADRESS DELREGIONALA

KONTAKTPERSONER

Mikrofonden Väst

Packhusplatsen 2

411 13 Göteborg

Verksamhetsledare &

delregional kontaktperson

Göteborg:

Jan Svensson

Tfn: 031-744 01 69

jan.svensson@coompanion.se

Skaraborg:

Maria Henriksson

Tfn 0708-17 66 04

maria.henriksson@coompanion.se

Sjuhärad:

Carina Krii

Tfn 0733-70 10 91

carina.krii@coompanion.se

Fyrbodal:

Camilla Olsson

Tfn 0702-60 20 69

camilla.olsson@coompanion.se

www.mikrofondenvast.se
www.facebook.com/mikrofondenvast


