Varför Crowdfunding (lätt version)?
Vi har nu under lång tid sett att världens finansiella system inte fungerar och vill göra något åt
det. Det som vi inte tycker om är att vanliga människor som dagligen kämpar för att få
ekonomin att gå ihop samt andra människor med god ekonomi ser att det ändå är en grädda av
människor/företag (minoritet) som trots allt styr och ställer och äger merparten av all
egendom.
Vi Lasse (ägare Lågkostnadsbolaget) och Per (gigant inom räntefri ekonomi) tillhör dessa
98% som är anställda av dessa 2% (ägare av merparten av all egendom) och det vill vi
förändra.
Vi kan sammanfatta hur vi vill förändra som en 3-stegsraket under konceptet R – S – M.
I vår presenterade video förklarar Per vår inställning sammanfattningsvis.
Vår Crowdfunding börjar med att genomföra Räntefrihet (R).
• Här krävs resurser i programmering (nästan allt är klart, kontoutdrag saknas) samt
lansering av konceptet.
• Vi beräknar att det är ca 2 månaders arbete kvar och lanseringen beräknas pågå i 6
månader
• Notera gärna att vi redan nu kan låna ut kapital beroende av hur Crowdfunding
utvecklas.
Tillbaka får Du maximalt antal poäng (100%) för Din gåva. Notera gärna att hos JAK erbjuds
Du idag ca 60%.
Vår vision är att även de stora bankerna eller andra vill hyra vårt finansiella system som det
enda i världen som är garanterat helt räntefritt. Vissa religioner som rättrogna Kristna som
Muslimer vill helst inte syssla med ränta.
Tjäna pengar på pengar (ränta) skall inte vara en avsikt då pengar per definition är ett
hjälpmedel för att bedriva handel med varor och tjänster. Snickaren lägger inte 100 hammare
på hög då det räcker för honom med en som hjälpmedel för att bedriva sin verksamhet.
Bara tiden går så tickar räntan och utan arbetsinsats växer förmögenheterna hos de redan rika
mycket fort medan andra måste sätta sig i skuld. Mer juste är då att ta betalt för faktiskt utförd
tjänst vilket vi gör och då minskar lånekostnaden drastiskt.
Vår vision är i annars att vårt räntefria system med marknadens lägsta lånekostnad uppskattas
av en bred allmänhet i Sverige som övriga världen.
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Varför Crowdfunding (lätt version)?
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!

