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Borgo höjer inlåningsräntor. 
 
Borgo höjer räntor på både sparkonton och fasträntekonton. Sparare erbjuds nu 1,6% ränta på sparkonton, med fria uttag. Detta 
motsvarar en höjning på 0,55%. På bundna konton erbjuds upp till 2,75% ränta. Räntorna erbjuds såväl privatpersoner som företag. 
 
“Vi befinner oss i en marknad med väldigt stora ränterörelser, och för oss på Borgo är det självklart att höjda räntor inte bara ska 
komma kunder till del i form av höjda räntekostnader på till exempel bolån, utan också genom bättre räntor på sparande. Vi 
erbjuder en lite mindre girig, och lite ärligare spargris, som ett tryggt, transparent och långsiktigt alternativ på den svenska 
sparmarknaden” säger Adam Lewenhaupt, kommersiell chef på Borgo. 
 
Borgos huvudsakliga verksamhet består av att erbjuda bolån på svenska marknaden, vilka förmedlas av ICA Banken, Ikano Bank, 
Söderberg & Partners samt framöver även Ålandsbanken och Sparbanken Syd. Per sista juni uppgick Borgos utlåning till SEK 
12,5mdr. 
 
https://www.borgohypotek.se/sparkonto  
 
Adam Lewenhaupt, Chief Commercial Officer 
e-post: adam.lewenhaupt@borgohypotek.se 
 
Borgo växel: 010-525 25 00 
 
 
 
 
Om Borgo 
 
Borgo är ett svenskt hypoteksbolag som samägs av ICA Banken, Ikano Bank, Sod̈erberg & Partners, Sparbanken Syd och 
Ålandsbanken samt Persson Invest, Proventus, Real Alliance Invest och Neptunia Invest och ytterligare investerare. Borgo drivs 
fristående och fokuserar på att finansiera och erbjuda bostadskrediter. Genom en struktur där flera starka aktörer går samman som 
ägare och förmedlare av krediter, kombinerat med moderna processer, skapas förutsättningar för att kunna erbjuda attraktiva bolån 
till konsumenter, samt attraktiva sparkonton, på ett ekonomiskt hållbart vis. Borgo innehar tillstånd för att driva finansieringsrörelse 
enligt 3 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (”LBF”) samt för att ge ut säkerställda obligationer enligt lag 
(2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer (”LUSO”). Borgo har erhållit kreditbetyget Baa2 från Moody’s. 
 
 
 


