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(PIMES I MIDCAPS)
Banc Sabadell posa a disposició seva una línia de finançament amb el Banc Europeu
d’Inversions (BEI) amb l’objectiu de fomentar els projectes d’inversions per a les petites i
mitjanes empreses (PIMES) i les empreses de capitalització mitjana (MIDCAPS).

Finalitat de la línia

Import

Facilitar el finançament de projectes d’inversió i també les
necessitats del circulant.

Els projectes de fins a 25 M d’euros obtindran un
finançament del 100%.

Beneficiaris

En el cas de les MIDCAPS, si el projecte es troba entre 25
i 50 M d’euros, obtindran un finançament del 50%.

PIMES amb una plantilla de fins a 249 empleats i MIDCAPS
amb una plantilla d’entre 250 i 3.000 empleats.

Termini d’amortització

Inversions que es poden finançar
Projectes situats en tot el territori de la Unió Europea
com ara:
L’adquisició, la renovació o l’extensió d’actius
materials, amb l’excepció de compra de terrenys.

Inversió: entre 2 i 15 anys, amb la possibilitat d’una
carència màxima de 36 mesos.
Circulant: entre 2 i 3 anys.

Modalitats
Préstec i lísing.

Les inversions relacionades amb actius immaterials.
La successió intergeneracional o la cessió d’empreses,
únicament a membres del personal, amb la finalitat
de garantir l’activitat econòmica de l’empresa. Import
màxim: 5 M d’euros.
Vehicles per a l’ús de l’empresa, sempre que siguin
necessaris per a la seva gestió i estiguin relacionats
amb l’activitat empresarial.
Necessitats del capital circulant, per proporcionar a
l’empresa una base de capital estable per finançar els
passius associats al seu cicle comercial, com a part
de les seves activitats normals.

Tipus d’interès
Variable o fix, negociable entre el client i el banc.
El finançament del BEI aporta un avantatge financer del
0,25%.

Comissions
Negociables entre el client i el banc.

En pot obtenir més informació a bancsabadell.com
Tramiti la seva línia BS BEI en qualsevol oficina del grup Banc Sabadell
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