
 
 

 

Dansk fintech virksomhed henter 2 mia kr i lånekapital 
Den blot fire år gamle fintech-virksomhed, Moneyflow, har netop hentet 250 mio euro - knapt 2 
mia kr - i lånekapital til sin fortsatte vækst. Pengene stilles til rådighed af belgiske Aion Bank 
og er kapital, som Moneyflow kan benytte til at købe fakturaer af primært SMV’er. Dermed kan 
disse straks få betaling i stedet for at vente i op mod 90 dage, som nogle kunder kræver. 
  
København d. 1. september 2022: ”Med kapitalen i ryggen fra Aion Bank er vi nu klar til at træde på 
speederen og bringe vores services videre ud i Europa. Vi giver vores kunder likviditeten tilbage og 
dermed større kontrol over økonomien i deres egen virksomhed. Alt for mange af især de helt store 
selskaber presser i dag deres leverandører med urimelige 60 eller 90 dages betalingsbetingelser. Vi 
betaler øjeblikkeligt,” siger Kim Ulf Rehfeld Thodén, der er adm. direktør og stifter af Moneyflow. 
  
Inden han for tre år siden vendte hjem til Danmark, havde han i mere end 20 år hjulpet engelske 
virksomheder med likviditet til over en million forskellige projekter. Deraf opstod idéen til at gøre det 
nemmere for SMV’er at blive betalt. Moneyflow samarbejder i dag med en række ERP-udbydere som 
fx Visma e-conomic, Dinero og Ordrestyring, der bruges flittigt af SMV’erne. Med machine learning 
kan fintech-virksomhedens algoritmer på et splitsekund vurdere kvaliteten af de to virksomheder i 
transaktionen. Er der grønt lys, kan en virksomhed straks få betaling for sin faktura mod et mindre 
gebyr.  
  
“Vores system er banebrydende indenfor finansiering, fordi vi gør det ekstremt enkelt for 
virksomhederne at styre deres likviditet. Tusindvis af danske virksomheder benytter os allerede, og nu 
er vi klar til at rulle vores platform ud i Europa,” siger Kim Rehfeld Thodén.  
 
Anerkendt investeringsbank i ryggen 
Moneyflow har samarbejdet med den internationale investeringsbank, PJT Partners, som rådgiver 
virksomheden med at skabe den rigtige kapitalstruktur og har været rådgiver i nye aftale. Og matchet 
med Aion Bank er ifølge direktøren da også på mange måder ideelt, da Moneyflow skal have en bank 
til at godkende og håndtere udbetalinger samtidig med at landets lokale love og regulativer bliver 
overholdt. Det kan Aion Bank på en række europæiske markeder. 
  
”Kapitalen fra Aion Bank er det største beløb, der i Skandinavien er stillet til rådighed på én gang til en 
virksomhed af vores karakter. Vi tror på en fremtid, hvor det er nemt at få betaling - på forhånd, tidligt 
eller bare som aftalt. Dermed lægger vi kontrollen i hænderne på modtageren og ikke betaleren,” 
siger Kim Ulf Rehfeld Thodén. 
  
Wojciech Sass, der er adm. direktør for Aion Bank, supplerer:  
 
"Vi mener, at de bedste bankprodukter og -tjenester bør være tilgængelige for alle, og Moneyflow gør 
præcis det for SMV'erne. Målet med vores BaaS-forretning er at gøre det muligt for brands, 
detailhandlere og fintechs som Moneyflow at integrere finansielle tjenester, der hjælper med at drive 
ny innovation. Vi er glade for at hjælpe Moneyflow-teamet med at accelerere deres vækst, hvilket vil 
resultere i, at flere virksomheder bliver betalt hurtigere.” 
  
For yderligere oplysninger kontakt venligst: 
Kim Ulf Rehfeld Thodén, adm. direktør og grundlægger af Moneyflow, rehfeld@moneyflow.io, 93 60 14 16 
Sarah Millerton, Head of marketing & communication, sarah.millerton@moneyflow.io, 31 38 29 21 
  
Om Moneyflow: 
Moneyflow skaber likviditet og stiller virksomheders fremtidige indtjening til rådighed gennem den nyeste 
teknologi. Moneyflow har udviklet markedets mest sofistikerede SMV-kreditscore kombineret med avancerede 
risiko- og betalingsforudsigelser. Dette sikrer hurtige betalinger til faktureringsvirksomheden, samtidig med at 



 
 

 

risikoen for forsinkede betalinger og ressourcer brugt på at jagte forsinkede fakturaer forsvinder. Se evt nærmere 
her: https://www.moneyflow.io  
  
Om Aion Bank og Vodeno 
Aion Bank og Vodeno fungerer som kommercielle partnere med en mission om at revolutionere industrien for 
finansielle tjenesteydelser. Ved at kombinere et moderne cloud-native '360' platform økosystem, en ECB-
banklicens, som kan dække hele EU-markedet og et team af bankeksperter, er virksomheden unikt positioneret 
til at tilbyde omfattende integrerede finansielle tjenester til banker, långivere og handlende på tværs af flere 
sektorer. Aion og Vodeno, der dækker alle områder af bankøkosystemet fra 'smart contract enabled’ kernebank 
til konti, onboarding, betalinger, kort, investerings- og udlånsløsninger, tilbyder muligheden for at imødekomme 
kravene om regulering og samtidig muliggøre hurtig innovation. 
 
Aion Bank og Vodeno er separate virksomheder og støttet af det globale private equity-firma Warburg Pincus 
LLC. Se evt nærmere her: https://aion.eu/en/  
 
 
 

FAKTABOKS 
Sene betalinger og kunder, der kræver længere betalingstider, presser virksomhederne. Ifølge en 
undersøgelse fra Intrum (https://www.smeunited.eu/admin/storage/smeunited/2021-06-24-intrum-epr-
2021-brussels-sme-united-final.pdf), oplevede 79% af europæiske SMV’er i 2021, at kunderne betalte 
for sent. Året før i 2020 var det tilsvarende tal 71%. 
 

• Tilsvarende krævede 80% af kunderne i 2021 længere betalingsfrister. I 2020 var tallet blot 
65%. 

 
• Trenden viser et ønske om længere betalingstider og at flere virksomheder ikke betaler til 

tiden. Det er blot nogle af de problemer, Moneyflow har sat sig for at løse. 
 

• Bag Moneyflow står en anerkendt bestyrelse med bl.a. Anne Louise Eberhard, Jannik Kruse 
Petersen, Christian Rasmussen og Werner Valeur, der samlet har over 10 exits bag sig.  


