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EKF Eksportkaution - sikkerhed for ny finansiering

Kredit

EKF

Jyske Bank Eksportør A/S

Præmie

Kaution



Hvem: Eksportør eller underleverandør til 

eksport

Hvad: Kapital til vækst eller til en konkret 

eksportordre? Nyt produktionsanlæg?

Løsning: En Eksportkaution fra EKF Danmarks 

Eksportkredit er en fleksibel, ekstern 

sikkerhed, som kan være med til at gøre dine 

vækstplaner til virkelighed. 

Få finansiering til drift og anlæg

https://jyskebank.tv/thorsteds-maskinvaerksted-fik-nyt-it-system-via
https://jyskebank.tv/thorsteds-maskinvaerksted-fik-nyt-it-system-via


Kaution for driftsfinansiering

• Generel kreditudvidelse

• Oparbejdningskredit ved store ordrer

• Krav om længere betalingsfrister

”I og med at vi får flere kunder i udlandet, har vi 

brug for at finansiere indkøb af råvarer og 

færdigvarer, inden vi fakturerer og får pengene i 

kassen fra kunden, og der hjælper EKF med at 

kautionere for en øget kredit i banken.”

Lars Kølbæk, Direktør, Olino A/S



Kaution for garantier/-rammer

– Forudbetalingsgaranti: Få pengene frigivet

– Arbejdsgaranti

– Evt. garantiramme ved løbende behov



• Produktionsanlæg

• Bygninger

• Akkvisition

– også i udlandet

• Op til 7 års løbetid

Kaution for anlægslån



Hvad koster det?

SMV EKF sats  
% p.a.

Innovative 
SMV’er

A 0,80 0,69

BBB 1,20 0,91

BB 2,00 1,35

B+ 3,80 2,34

B- 6,30 3,72

Stor virksomhed + 
SMV > 25 mio.

= markedsvilkår

Finansieringen er muliggjort af støtte fra InnovFin SME garantifaciliteten med 

finansielle støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 program og Den 

Europæiske Unions Strategiske Investeringsfonds (EFSI) plan, Investeringsplanen 

For Europa. Formålet med EFSI er at understøtte og gennemføre produktive 

investeringer i EU og sikre bedre adgang til finansiering for virksomheder



SMV-garantiBeskyt din 
eksport

Sælg mere
Sælg mere



Hvem: Producenter af maskiner og anlæg

Hvad: 5 års kredit ved salg til slutbruger, 

2 års kredit ved salg til lagerførende 

forhandler 

Kontraktsum > DKK 1 mio.

Løsning: EKF-garanti til køberfinansiering 

baseret på veksler. Du får dit 

tilgodehavende ved levering

”Hvis kunden føler, at vi tager ham i hånden, 

både ved at vi laver den rigtige løsning, og at 

vi får en finansiering skaffet til ham også, så 

er de jo glade”

Martin Gadensgaard, CFO i Skiold A/S

EKF-finansiering til udenlandsk køber



Nogle eksempler

• Slamsugere til England

• Maskiner til vejanlæg til Chile

• Metaldetektor til Brasilien

• Kyllingemarineringsanlæg til Guatemala

• Vådfodringsanlæg til USA

• Oversavningsanlæg til Brasilien

• Flishuggere til Sydafrika

• Ventiler til Asien via Australien



Det siger kunderne



Spørgsmål?


