Línia de crèdit de 10 milions d’euros

Acord de Banc Sabadell i la Cambra de Comerç
i Indústria de Valls per facilitar l’accés al crèdit i la
internacionalització a les empreses
•

El conveni inclou un programa per promoure la internacionalització de l’empresa.

Banc Sabadell i la Cambra de Comerç i Indústria de Valls han signat conveni de
col·laboració per oferir solucions financeres en condicions preferents a les empreses
membres de la Cambra incloent-hi una línia de crèdit de 10 milions d’euros.
A banda dels termes financers, l’acord també preveu la realització de diverses activitats
entre les dues institucions per fomentar l’activitat internacional de les empreses,
especialment les eines del programa ‘Exportar per créixer’, que Banc Sabadell duu a
terme juntament amb AMEC, CESCE, Esade, Arola i Garrigues.
L’acord ha estat signat a la seu de la cambra per Cèsar Suàrez, director de zona de
Banc Sabadell, i per Marcel·lí Morera, president de la cambra.

10 milions d’euros en crèdits i serveis de pagament immediat
Entre els diferents punts de l’acord, destaca la línia de crèdit de 10 milions d’euros per
a les empreses membres de la cambra, per facilitar l’accés al finançament.
Addicionalment, les empreses disposaran del “Servei de pagament immediat pimes”,
que permet finançar els pagaments als proveïdors (i, d’aquesta manera, oferir-los
descomptes per pagament immediat), i una targeta de crèdit específica, la targeta
“Cambra de Valls”.
Internacionalització de les empreses
La col·laboració entre la cambra i el banc inclou un pla d’impuls a la
internacionalització, amb activitats de formació i assessorament i l’accés al programa
“Exportar per créixer” de foment de l’activitat exportadora.
A les oficines de la Cambra de Comerç de Valls i del Banc de Sabadell, us informaran
de tots els detalls del conveni.
Valls, juliol de 2012
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