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Total Leasing and Finance (TLF)

TLF werd n 2006 opgericht als een leasemaatschappij in 

Moldavië. Vanaf 2010 diversifieert TLF haar financiële 

diensten door hier leningen aan het mkb aan toe te voegen. 

Momenteel bestaat het productassortiment van TLF uit 

zakelijke leningen (55% van de portefeuille) en het leasen 

van voertuigen en materieel (45% van de portefeuille). TLF 

richt zich voornamelijk op ruraal gebied; 73% van de 

portefeuille bevindt zich buiten de hoofdstad. Het 

merendeel van de leningen varieert qua omvang tussen 10 

duizend euro en 100 duizend euro. Ongeveer 25% van de 

portefeuille bestaat uit leningen boven 100 duizend euro. 

De mkb-portefeuille is zeer divers en bevat mkb uit 

verschillende sectoren, zoals productie, landbouw, handel 

en diensten. TLF biedt mkb financiering in zowel de euro als 

in de lokale valuta. TLF voorziet in het bijzonder in leningen 

in lokale valuta aan mkb dat erg kwetsbaar is voor macro-

economische schokken, zoals bedrijven die betrokken zijn 

bij agrarische activiteiten. 

Sector(en)

O.a. Landbouw en toerisme 

Bedrag

USD 5 miljoen / ca. EUR 4.5 miljoen

Naam beheerder van de Financiële Instelling

TLF is een lease- en financieringsbedrijf met hoofdkantoor in 

Chisinau, Moldavië, dat lease diensten en leningen verstrekt 

aan het MKB in alle regio’s van Moldavië.  

Ontwikkelingsimpact

Als gevolg van de recente economische recessie en 

devaluatie van de lokale valuta is het aanbod in financiering 

in lokale valuta voor mkb sterk verminderd. Met deze 

transactie levert het DGGF de nodige financiering in lokale 

valuta aan TLF om specifiek financiering in lokale valuta te 

bieden aan mkb dat kwetsbaar is voor de devaluatie van de 

lokale valuta en dat actief is in sectoren die van strategisch 

belang zijn voor de Moldavische economie. De transactie zal 

de acquisitie van productieve activa voor ongeveer 100 

mkb’ers in de agrarische sector financieren, waarmee de 

transactie de groei en het genereren van werkgelegenheid 

van deze mkb’ers stimuleert. 

Website: http://www.tlf.md

https://www.linkedin.com/redirect?url=http://www.tlf.md&urlhash=4373

