
Nedenfor finder du korte forklaringer på, hvad de enkelte kolonner i tabellen over sager i EKF 

indeholder:

DANSK VIRKSOMHED

Den danske virksomhed som eksporterer eller investestrer i et projekt.

PROJEKTBESKRIVELSE

En kort beskrivelse af det konkrete projekt.

EKF PRODUKT

Tabellen angiver det EKF produkt, der er anvendt i den konkrete sag. Du kan læse mere om EKF’s 

forskellige produkter på www.ekf.dk

KØBER

Køber er som oftest en udenlandsk importør eller projektejer. Køber kan være en privat virksomhed, 

offentlig virksomhed eller statsmyndighed.

KØBER’S LAND

Det land, hvor det finansierede projekt er lokaliseret.

LÅNGIVENDE BANK

Banken, der formidler lånet, så køber har mulighed for at købe fra den danske virksom-hed. Navnet 

på den långivende bank fremgår af tabellen. Er der ingen långivende bank involveret i sagen, vil 

feltet i tabellen være tomt.

LÅNTAGER/GARANT

Den virksomhed, bank eller stat, der låner pengene eller som garanterer for tilbagebeta-lingen af 

lånet. Er der ingen låntager eller garant involveret i sagen er køber låntager og feltet i tabellen vil 

være tomt.

MILJØKATEGORI

I overensstemmelse med OECD’s konsensusaftale kategoriserer vi sager i EKF i gruppe A, B eller C 

afhængigt af den potentielle påvirkning af miljø og mennesker:
 > Gruppe A er projekter med særlige miljøudfordringer.
 > Gruppe B er forretninger med potentielle miljøudfordringer.
 > Gruppe C er forretninger uden miljøudfordringer.

UDSTEDELSESDATO

Udstedelsesdatoen angiver den dato, hvor garantien er udstedt.

LÆSEVEJLEDNING TIL EKF’S LISTE 
OVER UDSTEDTE GARANTIER



LØBETID

Løbetiden angiver i måneder og år hele garantiens løbetid, og dækker dermed over træk-periode og 

kredittid.

STARTANSVAR (DKK. MIO)

EKF’s startansvar inkluderer det forsikrede lånebeløb, renter og medfinansierede præmie.

EKF’s startansvar afspejler det samlede beløb EKF skal udbetale, hvis et projekt bliver nødlidende. 

Startansvaret svarer dermed til EKF’s samlede risiko på et projekt ved udste-delsen af garantien. I 

takt med at der betales af på lånet vil EKF’s risiko falde over tid.

EKSPORTLÅN

EKF vil på nogle sager udstede et lån sammen med en garanti. Er det tilfældet på den konkrete sag 

vil det i tabellen blive markeret med et √.


