Varför Crowdfunding och vad får Du tillbaka (tung version)?
Crowdfunding innebär att ett antal personer gemensamt bidrar till att få igång en verksamhet
som de tycker är angelägen. Var och en väljer det belopp man vill ställa upp med. Vårt mål är
att finansiera anställning av 2 st programmerare under 6 månader samt lansering av projektet.
Totalt maximalt 2 MSEK.
Mycket lite återstår av programmeringen som i grunden är utformat av initiativtagaren till det
finansiella systemet JAK-Banken nyttjat sedan 1983 MEN väsentligt förbättrat. Se videon där
presenteras Per initiativtagaren. Redan nu lånas det ut ur det finansiella systemet till
Franchisetagare inom TBST Group som är moderbolag till Lågkostnadsbolaget i
Skandinavien AB.
I det fall finansieringen löses bedömer vi att verksamheten kommer revolutionera
finansieringar för boendemarknaden. JAK har ca 38 000 medlemmar och lånar idag ut nästan
1 miljard kronor och vårt finansiella system är det enda som är helt räntefritt och tar betalt för
faktiskt utförda tjänster. Inte som andra ”bara tiden går så tickar intäkterna (ränta) in vilket vi
anser var oärligt”. Vår målsättning är att inom en 5 årsperiod nå en utlåning på ca 10 miljarder
kronor.
Finansieringsverksamheten är baserat på principerna lägsta möjliga kostnader för kunderna,
individuell balans mellan vad var och en utnyttjar och presterar, båda mätt i tid gånger pengar
som registreras i ett poängsystem.
En tid efter att ett lån är återbetalat får låntagaren ut det investeringsbelopp som betalas in, det
blir alltid en viss fördröjning beroende på att det inte är praktiskt möjligt att i passa ihop
återbetalningar med utbetalningar. Det beror även på hur stor del av de investerade pengarna
som är utlånade vid varje tillfälle.
Lågkostnadsbolagets hemsideadress är http://www.lagkostnadsbolaget.se
Möjlighet att överlåta och ta emot sådana prestationer (poäng), antingen via en
marknadsfunktion eller genom privata överenskommelser.
Dessutom finns möjligheten för den som vill begränsa utlåningen av sina insatta medel till
vissa typer av projekt att ingå i en grupp vars investerade medel endast lånas ut till sådana
projekt.
Om detta projekt, som drivs i aktiebolagsform, får stor omfattning kommer det att vara
förmånligt jämfört med bankerna och då minska deras möjligheter att göra stora vinster,
framför allt inom bostadsfinansieringen, men även inom andra områden.
De stora bankerna har tillsammans en vinst i storleksordningen 100 miljarder kr per år efter
att deras kostnader för sin verksamhet och förluster på lån räknats bort. Vi är ungefär 10
miljoner som bor i Sverige. Det betyder att vi var och en i medeltal, spädbarn och 100-åringar
inräknade, får bidra med tiotusen kronor per år till de stora bankernas vinst.
Tycker du att detta är för mycket kan du göra en insats för att förändra detta genom att se till
att vi så fort som möjligt kan komma i gång med vårt nya finansieringsprojekt.
Därmed kommer projektet att bidra till lägre kostnader för både boende och produktionen av
varor och tjänster. Du kan medverka till en sådan utveckling genom att delta i ett startskede
genom stödfinansiering i större eller mindre skala. Antingen genom direkta gåvor som nu sker
i ett första läge och kanske i framtiden bli delägare i bolaget.
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Om våra kunder kan finansieras billigare får de möjlighet konkurrera med lägre priser. Det
gynnar deras kunder och därmed sätts en press på andra företag att prismässigt följa efter och
på så sätt hålla ner den allmänna prisnivån. Det innebär att också Du direkt eller indirekt
kommer att gynna Dig själv och Dina närmaste.
Dessa poäng som Du genererar via Din gåva kan du antingen sälja på en intern marknad eller
själv utnyttja för att få förmånliga lån eller direkt överlåta, med eller utan betalning, till någon
person eller verksamhet som behöver en finansiering.
Ju fler poäng en låntagare har vid ansökan om ett lån, desto lägre blir de investeringar som
låntagaren skall fullgöra samtidigt med amorteringarna. Vid en eventuell kö för att få lån får
den som har fler poäng en bättre placering i kölistan.
Inbetalade Crowdfundingmedel får högre poängtillskrivning per krona och dag än pengar
insatta på övriga konton i finansieringsverksamheten. Skillnaden beror på att medel på vanliga
kundkonton av rent praktiska skäl inte kan vara fullständigt utlånade hela tiden och därför i
genomsnitt tillskrivs en lägre poäng per krona och dag. Hur mycket större poängen för
aktiekapital blir jämfört med andra inbetalningar kan inte förutses, men den kommer alltid att
bli klart märkbar
Kontakta oss via mail eller telefon för att lämna uppgifter om och hur du vill stödja detta
initiativ.
Mail: Info@Lagkostnadsbolaget.se
Tel (vx): 0270-56 90 23
Tel Per/Lasse: 073-982 66 94/070-244 76 38
Stöd oss (Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB) via…
Swish: 072-341 50 91
Bankgiro: 504-9960
Ange gärna Ditt namn så att vi kan identifiera Dig.
Tack för Ert engagemang och med Ditt bidrag lovar vi att vi skall förändra!

