Dansk Crowdfunding Forening i høringssvar til EU:

Bankerne skal henvise til crowdfunding platforme
ved afslag på lån !
EU kommissionen indhenter lige nu høringssvar om forslag til at tvinge bankerne til
henvisning til andre finansieringskilder, herunder crowdfunding.
For godt 5 år siden indførte man i UK – Europas dengang største finansielle marked – en
regel om at bankerne ved afslag på lån skulle henvise til alternativer, f.eks. crowdfunding.
Dansk Crowdfunding Forening forsøgte i samarbejde med Dansk Erhverv at få Finans
Danmark til at indgå en lignende - frivillig ordning - i Danmark. Finans Danmarks afviste
blankt med denne udtalelse: ”Vi risikerer at sætte vores relationer til kunderne over styr, hvis
vi henviser til andre virksomheder”!
Udtalelsen er naturligvis det rene nonsens udtaler Søren Stenderup, bestyrelsesmedlem i
Dansk Crowdfunding Forening og fortsætter: ”Vi har derfor ufortrødent arbejdet videre i
vores bestræbelser - sammen med vores søsterorganisationer i EU - og Kommissionen har
lyttet til os, og har nu sendt ideen i høring”
”Dette er en af vores mærkesager” udtaler Michael Eis, formand for Dansk Crowdfunding
Forening. ”Ikke mindst den likviditets klemme mange virksomheder har oplevet med Covid19
situationen viser bankernes betydning i samfundet. Desværre magter mange banker ikke
altid at løfte denne opgave. Det er der heldigvis mange andre der gerne vil på en
crowdfunding platform - og nu har Kommissionen reageret på situationen”
Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark, bakker op om forslaget. ”Der er nogle gange en
lidt for traditionel tilgang til at låne penge i dansk erhvervsliv, så hvis banken siger ’nej’
stopper mange vækstplaner ofte der. Derfor er det godt, at vi udvider kendskabet til
crowdfunding og crowdlending, for med digitaliseringen er der skabt helt nye muligheder.
Når bankerne siger nej, mister de ikke kunder ved at henvise til alternativer, så det er helt på
sin plads, at vi her pålægger et oplysningsansvar, så gode idéer i stedet for at blive i skuffen,
kan blive til virksomheder og beskæftigelse til gavn for hele samfundet.”
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