Finansier din
virksomhed
med en Kaution
for anlægslån
Når du ønsker at udvikle din virksomhed, kan en Kaution for anlægslån
sikre dig et lån i en bank. Lånet kan du bruge til at købe eller lease nye
maskiner og produktionsanlæg til din virksomhed i Danmark eller til et
datterselskab i udlandet.
Vi stiller en kaution til din bank for anlægslånet og giver dermed banken
den sikkerhed, den skal bruge for at låne dig penge. Når vi dækker en del
af bankens risiko for tab, er banken mere villig til at yde dig lån.

Hvad er fordelene ved
en Kaution for anlægslån?

Hvad dækker en
Kaution for anlægslån?

Du kan få lån i banken, når den
beder om ekstra sikkerhed
Med en Kaution for anlægslån kan du
lettere få lån i banken til at udvikle
din virksomhed.

Anvendelse
Anlægslån til virksomheder, der vil
investere i produktionsfaciliteter

Få lån til produktionsanlæg
og maskiner
Du kan investere i din virksomheds
vækst og fremtid med et lån til nye
anlæg og maskiner. Så kan du følge
med efterspørgslen på dine produkter og udforske nye markeder.

Gælder både i udlandet
og i Danmark
Vi hjælper, når du har behov for at
investere i et udenlandsk datterselskab, og når du vil udvide produktionen her i landet.
Gælder også for leasing
Du kan bruge kautionen, når du
leaser maskiner eller andre produktionsfaciliteter.

Dækning
En del af bankens tab, hvis din
virksomhed går konkurs
Garantiprocent
(af bankens tab) op til
80 %
Beløbsstørrelse
Intet mindste- eller maksbeløb
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Løbetid
Afhænger af aktivtype
Pant
Banken skal have pant i anlægget
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Hvordan er processen?
Garanti

Afklaring

Tilbud

Behov
Du vil investere i nye
maskiner, produktionsanlæg eller udenlandske datterselskaber
for at følge med efterspørgslen på
dine produkter.

Tilbud
Vil vi kautionere for
lånet, sender vi et
tilbud til din bank.
Banken kontakter dig.

Kontakt
Din bank vil gerne give
dig et lån, men ønsker
ekstra sikkerhed for at
sige ja. Den sikkerhed
kan vi give.
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Accept
Du accepterer tilbuddet fra banken og EKF.
Banken beder os om
at udstede en kaution
for anlægslån.
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Ja!
EKF udsteder en
Kaution for anlægslån, og du får dit lån i
banken.
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JA!

Kreditvurdering
Vi kreditvurderer din
virksomhed på baggrund af regnskaber,
budgetter mv.
Du skriver under på en
virksomhedserklæring.
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Tre praktiske spørgsmål
Hvad koster det?
Du betaler en præmie alt efter din
virksomheds kreditværdighed.

Hvad kræver det?
Du skal være eksportør eller underleverandør til en eksportør.

Hvad kan du gøre ?
Du kan kontakte din bank for at søge
med det samme.

Præmien til små og mellemstore
virksomheder (SMV) ligger i intervallet 0,8% - 6,3% p.a. Præmien til store
virksomheder fastsættes individuelt
ud fra aktuelle markedsvilkår.

Din virksomhed skal være
kreditværdig.

Du kan kontakte os for at få mere at
vide om Kaution for anlægslån.

Din virksomhed skal være med til at
skabe økonomisk vækst i Danmark.

Du kan udfylde en virksomhedserklæring på vores hjemmeside for at
være på forkant.

Herudover skal du betale renter og
omkostninger til banken. Din bank
kan oplyse dig om den samlede pris.

Du skal skrive under på, at arbejdet
med ordren foregår på en miljømæssig og social forsvarlig måde.

Du kan besøge www.ekf.dk og læse
om succeshistorier, krav og vilkår.

EU-rabat til innovative virksomheder
I samarbejde med Den Europæiske Investeringsfond kan EKF kautionere for kreditter og lån til innovative danske virksomheder til lavere præmiesatser end sædvanligt. Eksportkautionen understøttes af InnovFin SME Guarantee Facility med finansiel støtte fra EU som en del af Horizon
2020 Financial Instruments. Læs mere på www.ekf.dk/innovfin

