ICO- INTERNACIONALIZACION 2008
OBJECTIU

§

Finançar a les empreses espanyoles per inversions que duguin a terme per potenciar la seva presència
a l’exterior.

Empreses espanyoles (les domiciliades a Espanya i les domiciliades a l’estranger però que la majoria del
capital sigui espanyol) i sota la denominació jurídica de societat mercantil o cooperativa. Es consideren 2
Tipologies d’Empreses:
§ Tram 1:
- Empreses amb menys de 250 treballadors, facturació no superior a 50 milions, i/o balanç no superior a
43 milions.
BENEFICIARIS
- No tenir participació del 25%o més del capital o drets de vots en altra empresa/es, que no compleixin
de forma agregada els requisits exposats anteriorment.
- No estar participada en un 25% o més per una altra empresa/es, que no compleixin els requisits en
quant al nombre de treballadors i límits financers esmentats.
§ Tram 2:
- Empreses sense limitació de PIME que compleixin el requisit genèric citat en el primer paràgraf
d’aquest apartat.

INVERSIONS
A FINANÇAR

Projectes d’inversió en actius fixos nous productius, que complexin les següents condicions:
§ Les partides d’actiu material no estan subjectes a limitació
§ Inversions en actius immaterials “tecnològics”, tal com programes informàtics, ús de xarxa local,
pàgines web, adreçats a la innovació o modernització tecnològica de l’Empresa, sense limitació
§ Inversions en actius immaterials “no tecnològics”, tals com concessions, llicències, franquícies,
traspassos i altres similars contemplats al PGC, aquesta no podrà superar el 50% en immaterial.
§ Inversió immobiliària: no es podrà superar el 80%.
§ Actius circulants si es troben lligats al projecte d’inversió, no podran superar el 20% del seu import.
§ Es finançaran les despeses d’establiment, amb el límit del 10 % de la inversió total a finançar.
§ Adquisició d’empreses i participacions significatives, al menys del 20%, que portin a la pressa de
control o participació en la gestió de l’empresa en l’exterior.

QUANTIA

L’import màxim a finançar del projecte serà del 80% i:
§ Tram 1: Fins a 1.500.000 € per beneficiari i any.
§ Tram 2: Fins a 6.000.000 € per beneficiari i any

Tipus d’interès Tram 1:
Fix: referència ICO + 0,40%
Variable : Euribor 6 mesos + 0,40%
Tipus d’interès Tram 2:
Fix: referència ICO + 0,75%
Variable : Euribor 6 mesos + 0,75%
CONDICIONS

ORGANISME
PERÍODE

Amortització:
5 anys sense carència o amb un període de carència de 1 anys
7 anys sense carència o amb un període de carència de 2 anys
10 anys sense carència o amb un període de carència de 3 anys
Comissions:
D’estudi, obertura i disponibilitat: no n’hi ha
Cancel·lació anticipada: comissió flat d’un 1% de les quantitats reemborsades per anticipat a
tipus fix
Garanties:
Hipotecaries, personals, avals mancomunats o solidaris, societats de garantia recíproca
§ Directament a les oficines dels principals Bancs, Caixes d’Estalvi i Caixes Rurals.
§ ICO - Instituto de Crédito Oficial
Tel. 91 592 15 55
www.ico.es
§ Fins el 22 de desembre de 2008 o fins a l’acabament del fons

