
Kameo går mot sin första miljard 

– Ska nå en till under 2021 

Fintechbolaget Kameo har nått en viktig milstolpe – sedan starten har man nu hjälpt 
fastighetsutvecklare att få hjälp med finansiering för en miljard kronor från skandinaviska 
småsparare.  

– Vi visar företagen att de inte längre behöver vara beroende av banken, samtidigt som 
småspararna inser att de inte behöver vara beroende av börsen för att få bra avkastning, säger 
Kameos grundare Sebastian Harung. 

Fintechbolaget Kameo sammanför investerare och växande företag, främst i fastighetsbranschen. Via 
Kameos plattform kan företagen låna pengar från småsparare. Investerarna, får sedan 
ränteutbetalningar månadsvis under en förbestämd löptid och därefter betalas lånet tillbaka. 

– Det blir allt svårare för mindre fastighetsutvecklare att få bankfinansiering. De är ofta för små för 
obligationsmarknaden, och om de väl får bankfinansiering tar det mycket lång tid, tid som kostar 
pengar. Vi får kapital och entreprenörer att mötas på ett snabbt och effektivt sätt, vilket är en 
förutsättning för fortsatt tillväxt, säger Sebastian Harung, VD och grundare av Kameo. 
 
Rekordlån i Tyresö 
Kameo slog nyligen rekord när man förmedlade ett lån om 35 miljoner kronor, där över 2 300 
investerade i byggnationen av 98 lägenheter i Tyresö. Sammantaget har Kameo nu över 20 000 
investerare, som tillsammans lånat ut en miljard kronor. 
– Det är fantastiskt att vi har kunnat växa så snabbt det senaste året, trots den rådande pandemin. 
Det är ett tydligt tecken på att det finns en stark vilja till förändring, och att det finns ett stort behov 
av nytänkande lösningar, säger Sebastian Harung, och fortsätter: 

– Det här har också varit en otrolig resa för våra investerare. I Sverige har vi fortfarande inte haft 
någon kreditförlust. I Norge har vi haft en. Den var på drygt två miljoner kronor, och med den 
inräknad har våra investerare i snitt fått en ränta på 9,22 procent, vilket till och med är bättre än vad 
Stockholmsbörsen presterat under samma period. 

Större i England 

Idén till Kameo fick Sebastian Harung 2013 när han läste en artikel i The Economist om framgångsrika 
crowdfundingföretag i England. Han fick genast en vision om att det borde fungera även i 
Skandinavien – och snart hade han sagt upp sig från sitt bankjobb, sålt sin lägenhet och startat 
Kameo. 

Sedan dess har Kameo vuxit snabbt – men det är först nu som bolaget kan räknas som en riktig 
utmanare på marknaden. Målet är att förmedla lån för ytterligare en miljard redan 2021, säger 
Sebastian Harung: 

– Det är helt klart möjligt. Vi har stor efterfrågan på lån just nu, och eftersom vi lyckats samla så 
många aktiva investerare tror jag verkligen att vi kommer att nå vårt mål. Våra användare har en 
enorm investeringsvilja, vilket innebär att vi nu kan förmedla betydligt större lån och därmed utmana 
bankerna ännu mer framöver.  

Kameo är låneplattformen där investerare och låntagare möts. Genom plattformen kan 
privatpersoner och företag enkelt investera i fastighetslån samtidigt som entreprenörer får hjälp med 
finansiering. Kameo grundades 2014, fick tillstånd från den danska finansinspektionen 2016 och 



opererar idag i Sverige, Danmark och Norge. 2019 kom ABG Sundal Collier in som störst ägare av 
bolaget.  


