PRESSEMELDING
Oslo, 1. mars 2021
KAMEO FINANSIERER PROSJEKTER FOR 100 MILLIONER PÅ ÉN MÅNED I 2021 – LIKE MYE SOM I
HELE 2018
I 2018 ble prosjekter for over NOK 100 millioner finansert av crowdfundingplattformen Kameos
investorer. I februar 2021 nådde de milepælen NOK 100 millioner på bare én måned. Størsteparten
av lånevolumet kommer fra lån til eiendomsprosjekter. Stadig flere eiendomsutviklere oppdager
fordelene med folkefinansiering, som kan være en mer fleksibel finansiering enn tradisjonell
bankfinansiering. Både store og små utviklere vender seg nå til Kameo for sikre finansiering til
boligutvikling i Skandinavia.
Fleksibel finansiering gjør det mulig for eiendomsutviklere å sikre finansieringen av prosjektet tidlig,
og å få en belåningsgrad og -profil som gir god avkastning på egenkapitalen.Ved hjelp av finansiering
gjennom Kameo har mange eiendomsselskaper kunnet vokse og øke lønnsomheten.
Via Kameos plattform får alle mulighet til å investere, med minste investeringsbeløp på bare 500 kr.
Kameos investorer har bidratt til å finansiere hundrevis av boliger for skandinaviske familier.
«Februar har gitt oss rekord på rekord på rekord, og vi er utrolig glade for å kunne bidra til å realisere
både boligbygging og avkastning til folket! Vi er ydmyke og takknemlige for tilliten både fra
fremoverlente selskaper som våger å teste ut nye og smarte finansieringsløsninger, og fra investorer
som velger Kameo som plattform for å diversifisere spareporteføljen sin.» sier Linn Hoel Ringvoll,
daglig leder i Kameo Norge.
Rekordene står i kø for Kameo i februar:
•
•
•

•

Kameo-rekord med lånevolum på over 100 millioner kroner på én måned
Norgesrekord med et folkefinansiert lån i Norge på 18,6 millioner
Kameos crowd har vokst med over [3000] investorer siden årsskiftet, og plattformen har i
dag en skandinavisk crowd med over 30 000 investorer; Over 1000 av de nye investorene er
norske
Ny Kameo-rekord da crowden fylte et lån på 2 millioner danske kroner på bare 2 minutter

Crowdfundingplattformen Kameo finansierer prosjekter ved hjelp av titusentalls investorer over hele
Skandinavia. Gjennom plattformen kan enkeltpersoner og selskaper enkelt investere i lån samtidig
som de hjelper entreprenører med finansiering. Kameo ble grunnlagt i 2014, fikk tillatelse fra det
danske finanstilsynet i 2016 og opererer i dag i Sverige, Danmark og Norge som låneformidler og
betalingsforetak. I 2019 ble ABG Sundal Collier største eier av selskapet.
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