Åbenhedspolitik i EKF
FORMÅL OG BAGGRUND
EKF Danmarks Eksportkredit’s formål er at bidrage til at skabe økonomisk vækst i Danmark. Det gør vi ved at
sikre danske virksomheder mod de kommercielle og politiske finansielle risici, der kan være forbundet med at
handle med andre lande. EKF er således ikke blot til gavn for de virksomheder, vi hjælper, men også for dansk
økonomi.
EKF er ejet af staten. Det er derfor politikerne, der fastsætter de rammer, EKF arbejder under. Vores opgave er
at udfylde rammerne bedst muligt. Det gør vi ved at stille relevante løsninger til rådighed for vores kunder, og
ved at være en kompetent, troværdig, fortrolig og fleksibel samarbejdspartner for dansk erhvervsliv.
Som statsejet virksomhed er det vigtigt, at alle dele af det danske samfund kan få indsigt i, hvordan vi varetager vores opgave og forvalter de penge, staten har stillet til rådighed til formålet. EKF ønsker derfor på en klar
og letforståelig måde at give alle interesserede mulighed for at få indsigt i EKF’s forretning og økonomi. Det gør
vi ved at offentliggøre en række oplysninger om os selv og de forretninger, vi deltager i.
Vi bestræber os på at være åbne og imødekommende over for alle, der ønsker at vide mere om vores virke og
på løbende at mødes med forskellige interessenter for at informere om vores arbejde.
ANVENDELSESOMRÅDE
Åbenhedspolitikken omfatter alle EKF’s forretninger og offentliggørelse af forretningsinformation er et krav for
udstedelse af endelig garanti på linje med fx godkendelse af et projekts miljømæssige og sociale påvirkninger.
Nogle typer forretninger vil dog blive offentliggjort med akkumulerede tal og ikke med oplysninger på enkeltsagsniveau. Det gælder for eksempel produkter og ordninger, hvor EKF hjælper danske virksomheder via det
private marked, da EKF ikke kan offentliggøre fortrolige oplysninger om private virksomheders kundelister og
fremtidige forretningsforhold. I nogle tilfælde vil det også blive undladt at oplyse købers navn. Danske eksportører skal for eksempel have mulighed for at afdække deres risiko på en udenlandsk køber, uden at køber er
orienteret om dette.
EKF kan desuden i sjældne tilfælde undtage enkelte projekter fra kravet om åbenhed, for eksempel i tilfælde af
særlige sikkerheds- eller konkurrencemæssige hensyn. Alle undtagelser skal godkendes af EKF’s direktion.
FORTROLIGHED
I kraft af vores forretning og samarbejde med dansk erhvervsliv får EKF ofte dyb indsigt i fortrolige og kursfølsomme oplysninger om vores kunders og deres samarbejdspartneres økonomiske og forretningsstrategiske
forhold. Hvis disse blev tilgængelige for alle, ville det kunne skade både EKF’s kunder og dansk økonomi.

Det er derfor en helt afgørende forudsætning for EKF’s mulighed for at leve op til sit formål, at kunder og samarbejdspartnere trygt og i fortrolighed kan stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for EKF’s sagsbehandling. EKF er af samme grund undtaget for Lov om offentlighed i forvaltningen, for så vidt angår vores forretninger.
For at opnå den rette balance mellem kundernes behov for fortrolighed og offentlighedens mulighed for indsigt, vil EKF opretholde fuld diskretion om alle kunde- og forretningsforhold frem til 60 dage efter udstedelsen
af en endelig garanti. Herefter vil de udvalgte oplysninger (dansk virksomhed, køber, projektbeskrivelse, startansvar mv.) blive offentliggjort. Alle øvrige oplysninger vil fortsat være underlagt fuld diskretion.
TILGÆNGELIGE OPLYSNINGER
For at give interesserede mulighed for at få indsigt i EKF, offentliggør vi følgende oplysninger:
Tilbagevendende rapporter
•
•
•

Årsrapport om EKF’s økonomiske forhold, mål og aktiviteter
Halvårsrapport
CSR-rapport baseret på principperne i Global Reporting Initiative og UN Global Compact

Oplysninger om EKF
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategiske fokusområder*
Bestyrelsens honorar*
Direktionens samlede løn, pension, bonus og fratrædelsesaftaler*
EKF ansattes samlede løn, pension og bonusprogram*
Personale- og uddannelsesudgifter akkumuleret for året*
Repræsentationsudgifter akkumuleret for året*
Personalegoder
Regler for aktiehandel for bestyrelse, direktion og medarbejdere
Habilitetsregler for bestyrelse, direktion og medarbejdere

Oplysninger om EKF’s forretninger
•
•
•
•
•

*

Landeholdninger
Kundeantal og fordeling på branche*
Samlet garantiansvar fordelt på branche og geografi*
Skader*
Oplysninger om den enkelte garantisag:
o Dansk virksomhed
o Branche
o Projektbeskrivelse
o EKF produkttype
o Køber
o Købers land
o Långivende bank
o Låntager/Garant
o Kategori for miljø- og socialpåvirkning
o Udstedelsesdato
o Kreditperiode
o Startansvar (DKK mio.)
o Eksportlån

Angives i EKF’s årsrapport
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Politikker mv.
•
•
•

CSR-politik
Åbenhedspolitik
Forretning og etik i EKF

IKRAFTTRÆDEN
EKF’s åbenhedspolitik trådte i kraft den 1. juli 2010. Projekter og forretninger ansøgt før denne dato er ikke
omfattet af åbenhedspolitikken.
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