
Cultura Sparebank 
Postboks 6800 St. Olavs plass 
0130 OSLO 
Tlf. 22 99 51 99 Faks 22 36 17 95 
epost cultura@cultura.no 

Kundenr. 

Lån nr. 

Mottatt dato 

Depot nr. 

  

Søknad om lån - virksomheter og prosjekter 
 

1 OPPLYSNING OM VIRKSOMHETEN/SØKEREN 
 
Navn: …………………………………………………………………………………. 
 
Adresse: ……………………………………………………………………………… 
 
Postnr./sted: ………………………………………………………………………….. 
  
Telefon: ……………………………        E-post / faks: ……………………………. 
 
Kontaktperson: ……………………………………………………………………….. 
 
Virksomhetens juridiske form: ………………………………………………………. 
 
Foretaks/personnr. …………………    Skattekommune: ………………………… 
 
 

  

2 LÅNEBEHOV 
 
kr …………………………………       
 
Ønsket avdragstid …………….. år 

 
  som nedbetalingslån     
   som driftskreditt  
 

  

3 LÅNEFORMÅL 
Kort beskrivelse av formålet med lånet eller kreditten. Ved større investeringer kan prosjektet 
spesifiseres nærmere på eget ark. 
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4 INFORMASJON OM ORGANISASJONEN  – KONTAKTPERSONER 
 
Virksomhetens ledelse……………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
Antall medarbeidere: ……………………….. 
 
Styrets leder: ……………………………………………………………………… 
 
Øvrige styremedlemmer: ………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
Virksomhetes eier/evt. hovedaksjonær: ………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
Regnskapsfører/byrå, kontaktperson og telefon: …………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
Etableringsår …………………………………. 
Legg ved firmaattest (ikke eldre enn 12 måneder) og vedtekter 
 
 

  
 

5 TILLEGGSSKJEMAER OG REGNSKAPSMATERIALE 
 

 Følgende vedlegges: 
 

 Likviditetsbudsjett 

 Låneoversikt  

 Revidert årsoppgjør for år …………. 

 Budsjett for perioden ………………. 

 Investeringsoversikt 

 ……………………………………. 
 

 
 

 Vedtekter 

 Firmaattest/ evt. registrerings-
utskrift fra enhetsregisteret. 

 Takst av eiendom/driftsmiddel 

 ………………………………… 
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6 FINANSIERINGSPLAN VED NYETABLERING OG STØRRE UTVIDELSER AV DRIFTEN 
 

 Beregning av kapitalbehovet Beløp i kroner  

 Likvider:  
Debitorer: 
Varelager: 
Driftsmidler: 
Anleggsaktiva: 
Andre behov: 
……………………………… 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
 

 

 Sum kapitalbehov: kr …………………………….  
  

 
  

 Finansieringsplan (kilder) Beløp i kroner  
 ………………………………. 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

 

 Sum finansiering kr …………………………….  

    

7 BESKRIVELSE AV FORRETNINGSIDÉEN ELLER DEN OVERORDNEDE MÅLSETNING 
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8 PLASS TIL AKTUELLE TILLEGGSINFORMASJONER 

F.eks. beskrivelse av virksomhetens marked og kunder, mulige støttespillere eller nettverk med 
potensielle garantister, sikkerheter som kan stilles utenom garantister, m.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Vi gjßr oppmerksom p¬  at Cultura vil kunne innhente data fra kredittopplysningsbyrå for å kontrollere 
de mottatte opplysninger samt undersøke om det er registrert betalingsanmerkninger. 
 
Dato:…………………………… 
 
 
 
Utfyllers navn: …………………………………………………………………………………. 
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