Beskyt din
eksport
mod tab
Lad EKF tage risikoen, når du handler med
udlandet, og få sikkerhed for dine betalinger

EKF kan
sikre dig mod
overraskelser,
så du får dine
penge, når dine
internationale
forretninger
ikke går som
planlagt

Du kan eksportere
uden at tage unødige
risici med en garanti
fra EKF

Nogle gange skal man tage chancer for at blive
en succesfuld virksomhed. Men det betyder
ikke, at man behøver at tage unødige risici.

Vi kan også sikre dig mod tab som følge af
politiske risici som krig, importforbud og valuta
restriktioner, eller hvis offentlige myndigheder
griber ind mod din eksportforretning.

Måske drømmer du om
• a
 t få dækket dine tab, hvis din kunde
pludselig går konkurs eller annullerer ordren
• at sige ja til ordrer, selv om der er risiko for
krig og politisk uro i landet
• at kunne koncentrere dig om nye forretnin
ger i stedet for risikoen for tab på de gamle?

Vores garantier kan sikre dig økonomisk hele
vejen igennem et stort projekt med flere
delleverancer. Vi hjælper dig med at finde den
løsning, som passer til netop din virksomhed
og dine forretninger.

Hvad koster det?
Det kan vi hjælpe dig med.

Brug EKF, hvis du vil sikkert ud i verden
Vi kan sikre dig mod ubehagelige overraskelser,
så du får dine penge, når dine internationale
forretninger ikke går som planlagt.
Selv om love, regler og forretningskultur i
andre lande er vidt forskellige fra de danske,
gør vi det sikkert at sælge til kunder i u
 dlandet.
Med en garanti fra EKF sikrer vi dig mod
økonomiske risici, hvis din kunde annullerer en
aftale i utide eller går konkurs.

Prisen på en garanti afhænger blandt andet
af aftalens løbetid, din modparts økonomi og
forholdene i det land, du skal eksportere til. Jo
større usikkerhed, jo højere pris, men pengene
er godt givet ud. Både du og din bank sover
bedre om natten, når I ved, at dine eksport
forretninger er sikrede mod alvorlige tab.
Vil du have en hurtig indikation af prisen, er du
velkommen til at ringe til os.
Det er gratis at få rådgivning af EKF. Du betaler
kun, hvis vi skal kautionere for dig.

Aarhus-arkitekter
sikrer sig mod
stor risiko i
Abu Dhabi

CASE | CEBRA ARCHITECTURE

I 2015 vandt arkitekterne fra CEBRA
architecture i Aarhus en drømmeopgave
på at designe et kulturcenter og en park i
Abu Dhabi. Men opgaven gav omgående
økonomisk hovedpine.
For at få ordren på cirka 70 millioner
kroner skulle CEBRA nemlig stille en
leveringsgaranti på 10% af kontrakten, og
det var mere end tegnestuens samlede
egenkapital.
CEBRA løste hovedpinen med hjælp fra
EKF. Arkitekterne købte en garanti hos EKF,
som beskyttede dem mod uberettiget træk
på deres leveringsgaranti til bygherren.

 ermed kunne de sove roligt om natten,
D
selv om de havde deponeret cirka 7
millioner kroner på en ”åben” konto.
”1% af risikobeløbet er en lille pris at betale
for ro i sindet, når man har 7 millioner
kroner ude at svømme”, siger Kolja Nielsen,
CEO i CEBRA architecture.
EKF stillede desuden en Kontraktgaranti på
3 millioner kroner, som forsikrede CEBRAs
løbende tilgodehavender hos bygherren i
Abu Dhabi. Det gav CEBRA sikkerhed for
at få pengene for det arbejde, de havde
udført.

Foto: gettyimages.dk / Karan Kapoor

Beskyt din eksport
– sådan foregår det
Du skal levere en ordre til udlandet,
men ønsker sikkerhed for betalingerne.
Løsningen starter hos EKF.

EKF stiller en garanti for betalingerne til dig.
Dermed overtager vi størstedelen af din risiko.
Går noget galt, får du erstatning fra os. Når du
har sikkerhed for betalingerne, kan du med ro i
sindet sige ja til ordren fra din kunde.

Eksportør
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Kunde

EKF hjælper både store og små
virksomheder frem i verden.
Måske kan vi også hjælpe dig.

Frem i verden
EKF er Danmarks Eksportkredit. Vi er ejet af
den danske stat, men drives som en moderne
finansiel virksomhed. Vi hjælper danske virk
somheder med at gøre det attraktivt for andre
at købe varer fra Danmark. Det gør vi ved at
sikre dig mod de økonomiske og politiske risici,
der kan være ved at handle med andre lande.

Når EKF tager risikoen, får danske virksomhe
der og deres kunder langt bedre mulighed for
at få finansieret deres indbyrdes forretninger på
konkurrence dygtige vilkår. En garanti fra EKF
kan derfor være afgørende for, om danske virk
somheder kan vinde eller fastholde en ordre.
Se mere på ekf.dk

Lautrupsgade 11, 2100 DK-KBH Ø | T: +45 35 46 61 00 | ekf@ekf.dk | ekf.dk

