
Kandidat 

 

Välj din kategori: Årets Nybyggare:
Entreprenörer som nomineras ska nyligen ha kommit till Sverige och 
startat ett eget företag som varit aktivt i minst 2 år.

 

Kandidatens namn: Sohail

Personnummer 8801011811

Bostadsort Malmö

Företag 

 

Företagsnamn: Creditive AB

Organisationsnummer: 5569591471

Företagets etableringsår: 2017

Verksamhets ort Malmö

Företaget eller ägarens mobil: 738999777

Företaget eller ägarens e-post sohail@creditive.se

Ägarförhållande Sohail (80%) + 8 delägare (20%)

Hemsida http://creditive.com

Verksamhet 

 

Affärsidé och beskrivning av verksamheten
Creditive nyttjar innovationskraften ifrån ansluta, digitala enheter för att serva småföretagare med alternativa 
lösningar och på så vis skapa samhällsnyttiga tjänster med huvudfokus på Sverige och den svenska marknaden. 

Creditive's tjänster innefattar bl.a. en automatiserad lending plattform med analysverktyg för SME (Predictive 
analytics, konkurrensbevakning, finansiell prestation, automatiserade kassaflödesanalyser mm).

Därutöver har Creditive utvecklat en AI-baserade underwriting robot som genomför data-driva kreditbedömningar 
med ett helt nytt och mer dynamisk scoring modell som uppdateras i realtid och som reflekterar verkliga risker och 
styrkor. Med detta verktyg vill Creditive tillhandahålla SME-företag med alternativa finansieringslösningar. Några utav 
Creditive's låneprodukter är "ESG Företagslån" för hållbara SME-bolag samt "Ränte-fria Företagslån". "Ränte-fria 
Företagslån" riktar sig främst mot SME-entreprenörer vars religiösa värderingar strider mot räntebärande, 
konventionella finansieringar.

Beskrivning av produkten/tjänsten
För ESG lån krävs, förutom sedvanlig kreditbedömning, att SME-företagen är hållbara utifrån ESG-standarden. ESG-
prestationen benchmarkas mot 40 000 andra företag inom EU.

Ränte-fria företagslån är tillgänglig för alla entreprenörer och inte bara muslimer. Även Vatikanstaten har 
rekommenderat denna typ av upplägg som idealisk modell vid lånefinansieringar.

På längre sikt planerar Creditive att tillhandahålla räntefria-bolån (detta enl önskemål från muslimska SME-

http://creditive.com


entreprenörer). Creditive tror att icke-räntefria bolån kommer bidra till bättre integration då nya möjligheter öppnas 
upp för svenska muslimer med skötsam ekonomi.

Konkurrens
Bank och finansbranschen har länge dominerats av ett par få stora aktörer men SME-entreprenörer är inte prioriterade 
kunder. Det innebär att storbanker lämnat ett stort vakuum efter sig i marknaden och vi ser idag många nya, mindre 
aktörer som försöker etablera sig. Även om dessa mindre aktörer bidrar till fler finansieringsalternativ är priserna och 
villkoren för SME oskäliga. Effektiva räntenivåer från de nya aktörer är oftast mellan 20-55% och SME-bolagen nyttjar 
dessa alternativ endast vid krissituationer. Exempel på några utav de mindre aktörerna är Qred, Izettle, Klarna och 
Capcito. Klarna har nyligen lagt ner sin företagsutlåning eftersom bolaget har problem med stora stockar av 
konsumentkrediter (som också är orimligt prissatta och tillgängliga för konsumenter som inte bör ta en kredit).

Vi ser även att JP morgan Chase tillsammans med Amazon ska kliva in i SME-finansieringar. Men även där är 
prisnivåerna höga (ränta 7-25%). 

När det kommer till villkor för företagslån, kräver alla nya aktörer full borgensåtagande från SME-bolagen (Dvs 
kreditgivare lägger all risk på privatpersoner bakom bolaget och deras familjer).

I Sverige finns varken ränte-fria eller ESG företagslån, något som ger Creditive en competitive edge. Vi ser dock att 
Ränte-fria företagslån har varit stor succé i Storbritannien.

Konkurrensfördell
I Sverige finns varken Ränte-Fria eller ESG företagslån och det ger Creditive en competitive edge. Vi ser dock att Ränte-
fria företagslån har varit stor en succé i Storbritannien och Malaysia. 

Då våra kreditbedömningar är omfattande samtidigt som det genomförs snabbt i realtid har vi möjlighet att prissätta 
låneprodukterna mer rättvist och erbjuda rimliga kreditvillkor. Vår teknik möjliggör att nå ut till SME på landsbygden 
och mindre orter då våra processer är helt digitala och kräver inga personliga möten, ingen personkemi och inga 
magkänslor som ligger till grund för kreditbeslut. Vår kreditbedömningar diskriminerar inte invandrare och inte heller 
kvinnliga entreprenörer utan allt är baserad på data och vår algoritmer är objektiva. Andra fördelar med våra 
algoritmer är att dessa jobbar 24/7, blir aldrig sjuka, behöver aldrig vabba, är aldrig på dålig humör och baserar sina 
beslut på ren data.

Ekonomi 

Omsättning i tusental kronor

2017 110

2018 600

2019 800

2020 hittills 100

Resultat i tusentals kronor

2017 -54

2018 76

2019 150

2020 hittills -100

Företagets främste kunder
SME bolag som har upp till 50 anställda och/eller omsätter max 100 Msek. Därutöver krävs att bolaget varit aktiv minst 
6 månader. 

Den initiala fokuset är på svenska SME men tack vare EU direktiv kring Open banking har vi möjlighet att serva alla 



SME inom EU.

Företagets mål och vision
Our Vision: Create sustainable growth by seeing, serving and satisfying small business entrepreneurs.

Our mission: 

- Build up global SME-friendly financial services combined with a flexible and cost-efficient operational platform 
leverage on modern technology

- Become a true fully-fledged SME creditor with ambitions to provide the local and international market with best-in-
class services.

- Strive to be a world class player in the targeted niche

Personliga data 

Ankomst till Sverige som Barn

Familjeförhållande Ensamstående

Utbildning
Fotbollsgymnasiet Helsingborg
Mälardalens högskola, Bc.s Economics and analytical finance

Lunds Universitet: Macroeconomi och beskattningsrätt.

Handelshögskolan/KTH (sses.se): Entreprenörskap

Vad gjorde du/ni innan företagsstart
Jobbade på storbank och studerade. Har jobbat på Swedbank från 18-28 års ålderns som företagsrådgivare och 
kreditanalytiker. 

Dessförinnan försökte jag bli fotbollsproffs och bland annat spelat i pojkallsvenskan och juniorallsvenskan men 
misslyckades vid 18-19 årsåldern.

Beskriv ditt/era ideella engagemang
Har varit familjehem för ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan. Anställning hos Lunds Kommun.

Skriv din/er personliga resa som inte handlar om företaget
Jag har lärt mig att samhällsnyttiga innovationer kommer oftast från småföretagare och privatpersoner, dvs inte från 
stora bolag och instutioner. Det är därför jag gör det jag gör varje dag för att på sikt kunna förändra. Jag har fått en 
chans som många andra barn från Afghanistan inte fått/får och ser det som min plikt att göra det bästa av min tid i 
Sverige.

Varför är jag/vi värd för priset?
Jag är mycket tacksam för ha blivit nominerad. Det ger mig ytterligare kraft och energi att fortsätta. Stort tack för det! 
Jag är inte värd priset. Än.

Bilagor 
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Rita din signatur i rutan nedan.
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