De fleste jeg har
snakket med, tror at
crowdlending vil
vokse kraftigt.
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CASE STUDY: PANDUL, CHARLOTTENLUND

PANDUL – STIGENDE EFTERSPØRGSEL EFTER DANSK LAMPEDESIGN
Efter nogle stille år, under finanskrisen,
oplever Pandul igen en stigende global
efterspørgsel efter deres velassorterede
kollektion af både moderne og klassiske
danske
designlamper.
Pandul
har
enerettighederne til, en betydelig del af, den
danske designskat inden for lamper,
herunder klassiske design af den kendte
arkitekt og møbeldesigner Hans J. Wegner.
For at efterkomme den stigende globale
efterspørgsel valgte virksomheden at
optage deres første crowdfundet-lån i 2015.
Lendino bliver ofte stillet spørgsmål om
vores låntagere når vi er ude og holde
foredrag og fortælle om crowdlending. Tre
af de mest almindelige spørgsmål vi bliver
stillet, har vi nu valgt at stille direkte videre
til en af vores låntagere; adm. direktør for
Pandul, Claus Juhlin.
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Hvordan fandt I på
at søge et crowdfundet lån?
Jeg var på forhånd bekendt
med låneformen der for os
fremstod, som den enkleste
måde at skaffe finansiering
indenfor velordnede og trygge
rammer.

Hvad har reaktionen været, når
du har fortalt, at I har optaget
lån via crowdlending?
Alle synes, det er spændende og helt rigtigt. De fleste
jeg har snakket med tror det er en låneform, som vil
vokse kraftigt. Det er i alle tilfælde en låneform, som
åbner op for en masse muligheder for ikke mindst små
virksomheder, som ellers kan have vanskeligt ved at
finansiere vækstinitiativer.

Hvad ser du som forskellen
mellem et crowdfundet lån
og et klassisk banklån?
Min oplevelse er, at det er meget enklere. Kodeordene er enkel, hurtig og personlig
sagsbehandling. Bankerne opererer i dag med nogle meget rigide retningslinjer, som
simpelthen gør deres råderum meget lille. Det umuliggør vækst for mange virksomheder desværre til stor skade for samfundet. Nu plejer vi godt nok at skælde ud på bankerne, men
personligt mener jeg nu nok, at det er Finanstilsynet, der har strammet skruen en tand eller to
for meget i deres krav til bankerne.

