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Met het juiste financiële inzicht, houdt u controle en neemt
u de juiste beslissingen.

In de huidige crisis is het essentieel om uw financieringsmogelijkheden goed in kaart te brengen. Deze mogelijkheden
zijn tijdelijk verruimd om het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen. IMAP Netherlands heeft voor u de
belangrijkste regelingen in kaart gebracht.
Let op! Uw huidige financieringsovereenkomsten hebben convenanten. Houd deze scherp in de gaten zodat u ook
over zes maanden of aan het einde van het jaar nog aan de convenanten voldoet.

DE BELANGRIJKSTE REGELINGEN DIE TIJDELIJK ZIJN VERRUIMD:

Borgstelling MKBkredieten

Uitstel (rente en)
aflossing

GO-financiering
Garantie ondernemingsfinanciering

1. UITSTEL (RENTE EN) AFLOSSING
MKB-ondernemingen kunnen voor de aflossing van hun leningen een half jaar uitstel krijgen. Dat besluit maakten ABN
Amro, Rabobank, ING, Triodos en de Volksbank bekend. Het uitstel geldt voor MKB-bedrijven met een financiering van
maximaal € 2,5 miljoen die in de kern gezond zijn. U vraagt het uitstel aan bij uw eigen kredietinstelling.
• ABN Amro geeft zowel rente-en aflossingsuitstel, de andere banken enkel aflossingsuitstel.
• Bij de ABN Amro wordt het rente- en aflossingsuitstel automatisch gestart. Indien u wel rente en aflossing wilt
betalen moet u dit voor 31 maart 17:00 uur aangeven.
• Bij de ING, Rabobank, Triodos, de Volksbank (SNS/ASN/RegioBank/BLGWonen) en BNG Bank moet u zelf het
aflossingsuitstel aanvragen.
• Bij de Rabobank moet u zich voor 30 maart 13:00 uur melden om het aflossingsuitstel aan te vragen.

2. BORGSTELLING MKB-KREDIETEN
De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de
onderneming. De garantie van de Staat is tijdelijk verhoogd van 50% naar 90% van het krediet dat de bank verstrekt.
Het BMKB-krediet is tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. De regeling is ook toepasbaar op
overbruggingskredieten en rekening-courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. U vraagt deze lening aan bij uw
eigen kredietinstelling*.

WAAR MOET U AAN VOLDOEN?

<
<

250 werknemers (fte)
€ 50 miljoen jaaromzet

<

een balanstotaal van minder dan € 43 miljoen
u hebt in de kern een gezond bedrijf

niet actief in de agrisector, bank-, verzekerings- of beleggingswereld of in het beleggen van onroerend goed.
* Deelnemende kredietinstellingen zijn: ABN-Amro, Deutsche Bank, ING, Rabobank, Riverbank, Triodos Bank

Voor meer informatie neemt u een kijkje op: www.imap.nl
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3. GO-FINANCIERING
Een nieuwe of uitbreiding van (de bestaande) financiering van minimaal € 1,5 miljoen en tijdelijk maximaal € 150
miljoen. Voor deze lening staat de Staat 50% garant. U vraag deze lening aan bij uw eigen kredietinstelling*.
De lening voldoet aan de volgende kenmerken:
1. Bankleningen met een maximale looptijd van 8 jaar.
2. Zowel leningen met een vaste rente als leningen met een variabele rente gebaseerd op Euribor-tarieven.
3. Bankgarantiefaciliteit voor het stellen van bankgaranties met een minimale looptijd van 6 maanden en tenminste
€ 250.000. De maximale looptijd van de gestelde garanties is 8 jaar.
4. Per onderneming is de ondergrens € 1,5 miljoen.
5. Per onderneming is het totaal aan bankleningen en bankgaranties die onder de GO-financiering kan worden
gegeven tijdelijk verruimd tot € 150 miljoen.

NOODZAKELIJK VOOR DE AANVRAAG:
geen bovenmatige kapitaalonttrekkingen plaatsgevonden in de afgelopen 12 maanden
jaarrekeningen van de laatste twee jaren, tussentijdse cijfers en de meerjaren prognose na financiering
in de kern een gezond bedrijf
niet actief in de landbouw, visserij, aquacultuur, onroerend goed, financiële sector of gezondheidszorg
* Deelnemende kredietinstellingen zijn: ABN-Amro, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland), Deutsche Bank AG, ING, NIBC Bank, Riverbank,
Royal Bank of Scotland (RBS), Société Générale, Triodos Bank

WILT U EEN UITLEG OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN EN OPTIES?
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Voor meer informatie neemt u een kijkje op: www.imap.nl
Wij zijn IMAP Netherlands, een corporate finance adviesbureau met veel ervaring op het gebied van financieren,
herstructureren en aan- en verkopen van bedrijven. We zijn nuchtere Nederlanders maar óók onderdeel van een sterk
internationaal netwerk. We zijn met name sterk in de “middenmarkt”. Grof gezegd, transacties van 5 tot 250 miljoen euro, in
alle sectoren. IMAP Nederland behoort tot de beste M&A advieskantoren in Nederland. IMAP Nederland is opgericht in 2005
en heeft meer dan 250 (inter)nationale transacties succesvol afgerond.
Wij hebben 2 kantoren in Nederland: in Amsterdam en Rotterdam.

