
 

  
                                             
 

                                                                

 

 

Finansieringsansökan, tilläggsstöd till 

logiverksamhet till företag som tidigare 
beviljats tillfällig eller tillfälligt utökat 

likviditetsstöd 
 

 

1. Uppgifter om sökanden 
 

Sökande 
      

Telefon 
      

Mobiltelefon 
      

Adress 
      

Postnummer och postadress 
      

Bank IBAN 
      

Kontonummer 
 

FO-nummer 
      

E-post 
      

Bransch som företaget verkar inom 

Annan offentlig finansiering som företaget erhållit pga Covid- 19  
 
 
 
 

 
 
 

 

2. Uppgifter om beviljad likviditetskredit 
 

 
Kreditgivare 
 
 
 

Total kredit 
      
 

Ansökt bidrag 
 
 

 



 

  
                                             
 

                                                                

 

 

Bifoga följande dokument 
  

− Redogörelse från kreditinstitut om storleken på lyft likviditetskredit 

− Bokslut för de tre senaste åren, uppdaterad nulägesanalys och prognos för 2021 

− En beskrivning av: 

• marknadsföringsinsatser de tre senaste åren,  

• hur företagets digitala närvaro ser ut samt om login är digitalt bokningsbar, 

• inom vilka områden kompetenshöjande insatser för personal har gjorts de tre senaste åren, 

• vilka investeringar och standardförhöjningar som gjorts de tre senaste åren.  

− Vilka sälj- och marknadsförings, och investeringsinsatser som kommer att göras under år 
2021.  

 
 
Undertecknad bekräftar att företaget inte varit i ekonomiska svårigheter per den 31.12.2019 utan 
likviditetsproblemen har uppkommit under år 2020 till följd av de åtgärder som vidtagits med 
anledning av undantagsförhållandet i Finland pga COVID-19 utbrottet.  
 
Ett företag definieras vara i svårigheter enligt artikel 2 punkt 18. Kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 * 
 

 
 
Ort          Datum        

 

 

 
 
Sökandens underskrift   Namnförtydligande 

 
 

 
 
* Definition på företag i svårigheter  

Ett företag definieras vara i svårigheter enligt artikel 2 punkt 18. Kommissionens 

förordning (EU) nr 651/2014 om minst en av följande omständigheter råder: 

a) I fallet med aktiebolag (utom små eller medelstora företag som funnits i mindre än 

tre år eller, när det gäller berättigande till riskfinansierings-stöd, små eller medelstora 

företag inom sju år från deras första kommersiella försäljning som berättigar till 

riskfinansieringsinvesteringar enligt sunda marknadsprinciper tillämpade av de 

finansiella intermediärer som valts ut), om över hälften av det tecknade aktiekapitalet 

har försvunnit på grund av ackumulerade förluster. Detta är fallet om avdrag för 

ackumulerade förluster från reserver (och alla andra element som vanligtvis betraktas 

som en del av företagets egna medel) leder till ett negativt ackumulerat belopp som 

överstiger hälften av det tecknade aktiekapitalet. Vid tillämpningen av denna 

bestämmelse avses med ”aktiebolag” sär-skilt de typer av företag som nämns i bilaga 

I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (37), och ”aktiekapital” 

omfattar över-kurs om så är relevant. 

 

b) I fallet med ett företag där åtminstone några ägare har obegränsat ansvar för 

företagets skuld (utom små eller medelstora företag som funnits i mindre än tre år 

eller, när det gäller berättigande till riskfinansierings-stöd, små eller medelstora 

företag inom sju år från deras första kommersiella försäljning som berättigar till 

riskfinansieringsinvesteringar enligt sunda marknadsprinciper tillämpade av de 



 

  
                                             
 

                                                                

 

finansiella intermediärer som valts ut), om över hälften av det bokförda egna kapitalet 

har försvunnit på grund av ackumulerade förluster. Vid tillämpningen av denna 

bestämmelse avses med ”ett företag där åtminstone några ägare har obegränsat ansvar 

för företagets skuld” särskilt de typer av företag som nämns i bilaga II till direktiv 

2013/34/EU.c) 

 

c) Om företaget är föremål för ett kollektivt insolvensförfarande eller upp-fyller 

kriterierna i nationell lagstiftning för att försättas i kollektiv insolvens på sina 

fordringsägares begäran. 

 

d) Om företaget har fått undsättningsstöd och ännu inte har betalat tillbaka lånet eller 

avslutat garantin, eller har fått omstruktureringsstöd och fort-farande omfattas av en 

omstruktureringsplan. 

 

e) I fallet med ett företag som inte är ett litet eller medelstort företag, där, för de 

senaste två åren, 

1. företagets bokföringsmässiga skuldsättningsgrad har varit större än 7,5 och 

2. företagets rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar, EBITDA, har legat 

under 1,0.Investeringsstöd enligt denna stödordning beviljas inte inom fiske- och 

vattenbrukssektorn, för primärproduktion av jordbruksprodukter eller för bearbetning 

och saluföring av jordbruksprodukter om: 

i) stödbeloppet fastställs på grundval av priset på eller mängden sådana produkter 

som köps från primärproducenter eller släpps ut på marknaden av de berörda 

företagen eller 

ii) en förutsättning för stödet är att det helt eller delvis överförs till 

primärproducenter. 
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