
”Det var en stor udfordring at fi nde fi nansiering i banken, men så kom Vækst-

fonden med i processen.” Søren Søe-Larsen, ejer af Lundsøe Køl & Frys.

Gratis infomøde om fi nansiering 
i Aalborg 25. november

Har du planer om at udvide din forretning eller 

købe en ny? Og kan din bank ikke komme med 

hele fi nansieringen? Så kan Vækstfonden måske 

hjælpe. 

Den 25. november kan du møde Vækstfonden på 

Utzon Center, Slotspladsen 4 kl. 8.00-10.00 til et 

gratis og uforpligtende infomøde. 

Kom alene eller sammen med din bankrådgi-

ver eller revisor. Allerede kl. 7.30 byder vi på kaff e, 

morgenbrød og netværk, inden programmet star-

ter kl. 8.30. Efter mødet kan du få en uforpligtende 

snak med vores erhvervskundechefer om dine 

vækstplaner og muligheder for fi nansiering med 

Vækstfonden.

Program

• Kaff e og morgenbrød.

• Erhvervskundedirektør fra Vækstfondens 

kontor i Randers, Hans Jørgen Østergaard, 

fortæller om, hvordan et lån eller en kaution 

fra Vækstfonden kan være med til at 

realisere dine vækstplaner.

• Søren Søe-Larsen, der ejer virksomheden 

Lundsøe Køl & Frys, har netop fået fi nansie-

ring fra Vækstfonden. Hør Sørens historie, og 

om hvorfor han fi k brug for fi nansiering fra 

Vækstfonden.

• Borgmester i Aalborg, Thomas Kastrup-

Larsen, fortæller om kommunens indsats for at 

styrke det lokale erhvervsliv.

 Læs mere, og tilmeld dig på vf.dk.

Finansierer vækst i danske virksomheder

Vækstfonden er statens fi nansieringsfond. Vi fi nansierer små og mellemstore virksomheder i alle brancher. Med 

lån og kautioner fi nansierer vi virksomheder med planer om fx at udvikle eller udvide forretningen, investere i nye 

maskiner, omlægge til en mere eff ektiv og grøn produktion, indtage nye markeder, købe en virksomhed eller starte 

en ny. Fælles for dem alle er, at de ikke kan få den fulde fi nansiering i en bank eller et andet fi nansieringsinstitut. 


