ERKLÆRING A. | Juli 2019

Erklæring: Eksportkaution
Virksomhedens erklæring vedrørende CSR, registrering, eksport
omsætning, økonomi, InnovFin programmet og ikke-bestikkelse mv.
Virksomhedens navn:
Adresse:
CVR nr:

For at et pengeinstitut kan oprette en kreditfacilitet, som kautioneres af EKF Danmarks Eksportkredit
(”EKF”), er virksomheden forpligtet til at udfylde denne erklæring. Erklæringen afleveres i udfyldt og
underskrevet stand til pengeinstituttet.
1. CSR-forhold
Undertegnede erklærer hermed på vegne af ovenstående virksomhed, at hverken vi eller nogen, der
handler på vores vegne, på vores instruktion eller med vores vidende, er vidende om eksistensen af
væsentlige Miljømæssige og Sociale Risici (som defineret nedenfor) i forbindelse med vores virksomhed.
“Miljømæssige og Sociale Risici” betyder enhver form for potentielle skadelige konsekvenser for miljøet
eller for mennesker, som hidrører fra vores virksomhed – enten i forbindelse med
• s lutanvendelse af varer produceret eller fremstillet af os og eksporteret fra Danmark eller i forbindelse
med produktion eller fremstilling udenfor Danmark af varer, som sælges af os; eller
• produktion, fremstilling og/eller slutanvendelse af varer produceret eller fremstillet af vore udenlandske
tilknyttede virksomheder; eller
• serviceydelser leveret til købere udenfor Danmark af os selv eller af vore udenlandske tilknyttede
virksomheder.
Miljømæssige og Sociale Risici antages blandt andet at være til stede, hvis følgende faktorer er relevante i forbindelse med virksomheden:
• a
 ktiviteter, der er anset som ulovlige i henhold til værtslandets love eller regler eller internationale
konventioner og aftaler, eller som er underlagt internationalt forbud så som medicinalvarer, pesticider/ukrudtsmidler, ozonnedbrydende substanser, asbestholdige produkter, PCB’er, vilde dyr eller
produkter, der er regulerede af CITES,
• våben, ammunition eller dele heraf,
• aktiviteter som indebærer skadelige eller udnyttende former for børnearbejde eller tvangsarbejde,
• radioaktive materialer med undtagelse af medicinsk udstyr, (måle-) udstyr til kvalitetskontrol, eller
• aktiviteter som indebærer avl, opdræt, transport eller slagtning af dyr, eller hvis kreditfaciliteten EKF
skal kautionere for, på tidspunktet for underskrivelse af denne erklæring, primært forventes at skulle
gå til:
–– Mineprojekter
–– Kemiske procesanlæg og raffinaderier
–– Olie- og/eller gasudvinding
–– Anlæg af plantager eller fældning af naturskov
–– Anlæg af større veje, jernbaner, lufthavne og havne
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Undertegnede oplyser endvidere,
• at virksomhedens produkter og/eller serviceydelser lever op til danske og/eller EU standarder for miljø,
arbejdsmiljø og sikkerhed samt dyrevelfærd (hvis relevant).
Såfremt virksomheden er usikker med hensyn til, om den udøvede aktivitet indebærer væsentlige Miljø
mæssige og Sociale Risici, vil EKF træffe en afgørelse derom baseret på de oplysninger, som er blevet
fremsendt af virksomheden. EKF kan bede om yderligere oplysninger.
2. Erklæring vedrørende virksomhedens registrering, eksportomsætning og økonomi
A) Virksomhedens registrering
Vi erklærer hermed, at vores virksomhed er registreret hos det danske
Centrale Virksomhedsregister (CVR), med det ovenfor anførte CVR nr.
Små og mellemstore virksomheder (SMV)
Virksomheden har højst 249 ansatte eller en årlig omsætning på højst
EUR 50 mio. og en samlet balance på højst EUR 43 mio.

Ja

Nej

Mindre og mellemstor virksomheder (MMV)
Virksomheden har højst 499 ansatte

Ja

Nej

Virksomhedens status skal fastsættes på baggrund af EU Kommissionens henstilling 2003/361/EF,
offentliggjort i EUT L 124 af 20. maj 2003 (1). Ejes (2) virksomheden af anden virksomhed skal denne
virksomheds ansatte, omsætning og balance medregnes, hvis ejerandelen er over 25 pct. Ejer virksomheden en anden virksomhed, skal denne virksomheds ansatte, omsætning og balance medregnes, hvis
ejerandelen er over 25 pct.
B) Størrelsen af eksportomsætningen
Eksportomsætning defineres som virksomhedens omsætning ved salg af varer og tjenesteydelser til et
udenlandsk marked og omsætning ved salg af varer og tjenesteydelser til en dansk eksportvirksomhed
og som virksomhedens omsætning ved salg af varer og tjenesteydelser til virksomheder og personer, som
opholder sig i Danmark, men som ikke er permanent hjemmehørende eller bosiddende i Danmark (turister).
Vi erklærer hermed, at størrelsen af virksomhedens eksportomsætning udgør minimum 20 pct. af virksom
hedens samlede omsætning i senest aflagte regnskab.
Dækker eksportkautionen finansiering af specifikke eksportordre, svarer størrelsen af den af EKF
kautionerede kreditfacilitet til højst 100 pct. af oparbejdningsomkostningerne.
Hvis virksomheden vil basere kautionen på virksomhedens forventede eksportomsætning skal EKF
godkende dette på forhånd.
Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt ovennævnte betingelser er opfyldt, vil EKF afgøre, om virksomheden
har en tilstrækkelig eksportomsætning.
C) Virksomhedens økonomi
Vi erklærer hermed, at den af EKF kautionerede kreditfacilitet udvider virksomhedens samlede faciliteter
i pengeinstituttet eller kreditfaciliteten er en bestående kreditfacilitet med kaution fra EKF.

(1)
(2)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&f
Ejerskab definers både som størrelse af ejerandel og stemmerettigheder.
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Vi erklærer endvidere, at
• virksomhedens resultat før skat har været positivt i et af de seneste tre år, samt at
• virksomheden ikke har negativ egenkapital og ikke
• inden for de seneste 3 måneder og frem til pengeinstituttets ansøgning om kaution hos EKF, har været
eller vil være i restance med sine betalinger overfor pengeinstituttet i en periode på mere end 10
sammenhængende dage.
Såfremt EKF anmoder om det, forpligter vi os til at fremsende til EKF de af virksomhedens årsrapporter,
der udarbejdes i kautionsperioden, samt øvrig dokumentation, som EKF måtte bede om.
Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt ovenstående betingelser er opfyldt, vil EKF afgøre, om virksomheden
kan godkendes til eksportkaution.
D) Dokumentation
Virksomheden skal igennem hele kautionens løbetid, på forlangende, kunne dokumentere, at ovennævnte
krav og oplysninger under A-C var sande, korrekte og opfyldt på tidspunktet for underskrivelse af denne
erklæring.
3. Erklæring om ikke-bestikkelse
Agenter
Undertegnede virksomhed erklærer hermed, at alle betalinger af provision/honorar til agenter vedrører
relevante ydelser eller tjenester og står i rimeligt forhold til ydelsens eller tjenestens værdi.
Ikke-bestikkelse
Er virksomheden optaget på en offentligt tilgængelig ”debarment list” hos en
eller flere af følgende internationale finansielle institutioner? World Bank Group,
African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for
Reconstruction and Development eller Inter-American Development Bank

Ja

Nej

Er virksomheden eller nogen, der handler på dennes vegne, ved en national
domstol under anklage for eller indenfor de seneste 5 år blevet dømt for overtrædelse af lovgivning mod bestikkelse af nogen, der virker i offentlig tjeneste
eller hverv, eller private personer, i hvilket som helst land?

Ja

Nej

Danmark har tiltrådt OECD-konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i
forbindelse med internationale forretningstransaktioner (OECD-bestikkelseskonventionen). I henhold til
OECD-bestikkelseskonventionen er EKF Danmarks Eksportkredit (”EKF”), ligesom øvrige eksportkredit
institutter i OECD, forpligtet til at indhente erklæring om, at der ikke er og ikke vil blive ydet bestikkelse.
Hertil kommer de gældende regler i den danske straffelovs § 122 om bestikkelse af offentlige personer
og § 299, stk. 2, om bestikkelse af private personer.
Den danske straffelovs § 122 fastslår, at: “Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker
i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå
den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år”.
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Det følger af straffelovens § 299, stk. 2, om bestikkelse af private personer (returkommission), at: ”Med
bøde eller fængsel indtil 4 år straffes den, som ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig
selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel, såvel
som den, der yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel”.
EKF opfordrer alle virksomheder til at udvikle, anvende og dokumentere kontrolsystemer, der bekæmper
bestikkelse.
Med henvisning hertil erklærer underskrevne virksomhed, at vi eller nogen, der handler på vores vegne,
på vores instruktion eller med vores vidende, ikke, i forbindelse med eksport under ovennævnte af EKF
kautionerede kreditfacilitet og de i den forbindelse indgåede aftaler m.v. har ydet og ikke vil yde bestikkelse.
4. Offentlighed
EKF forbeholder sig ret til at videregive oplysninger om udnyttelsen og brugen af Kautionsordningen,
herunder – men ikke begrænset til – oplysninger om størrelsen af enkelte kautioner, udnyttelse af rammen samt brugen indenfor forskellige sektorer mv. EKF vil ikke videregive identificerbare oplysninger
om virksomhedens pengeinstitut eller virksomheden uden forudgående indhentelse af accept fra de
pågældende parter.
5. InnovFin-programmet
Baggrund
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.
Såfremt virksomheden ønsker at anvende InnovFin programmet er nærværende afsnit relevant. Såfremt
InnovFin programmet ikke anvendes skal dette afsnit ikke udfyldes og gælder ikke. I så fald skal man gå
videre til pkt. 6 Erklæringer på side 8.
Kriterier og dokumentation
Der ønskes anvendelse af programmet

Ja

Vedlagt udfyldt Kriterieskema

Ja

Vedlagt dokumentation hertil

Ja

Antal medarbejdere i virksomheden
Kontrolbesøg
Undertegnede erklærer, at Den Europæiske Investeringsfond (“EIF”), EIF’s agent, Den Europæiske
Investeringsbank (“EIB”), Den Europæiske Revisionsret (“Revisionsretten”), Kommissionen, Kommissionens
agent (herunder Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (“OLAF”)) og andre af Den Europæiske
Unions institutioner eller organer, som har beføjelse til at kontrollere anvendelsen af garantien i forbindelse
med risikodelingsinstrumentet, samt ethvert andet organ, som i henhold til gældende lov er behørigt
bemyndiget til at foretage revision eller kontrol, (samlet benævnt “de relevante parter”) har ret til at
udføre revisions- og kontrolprocedurer samt til at anmode om oplysninger vedrørende denne aftale og
dens opfyldelse.
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Undertegnede skal give alle de relevante parter tilladelse til at aflægge kontrolbesøg og foretage inspek
tioner af dennes forretninger, regnskaber og optegnelser. Da disse kontrolprocedurer kan omfatte kontrol
på stedet af undertegnede, skal undertegnede give alle de relevante parter adgang til sine lokaler inden
for almindelig arbejdstid.
Dokumenter og oplysninger
Undertegnede bekræfter, at denne uden ugrundet ophold vil stille dokumenter og/eller oplysninger til
rådighed, som er nødvendige for EKF’s rapportering til EIF.
Markedsføring
Undertegnede erklærer, at EIF er berettiget til at offentliggøre, på EIFs hjemmeside eller i form af presse
meddelelser, information om EKF, banken samt eksportører (undertegnede), der er omfattet af InnovFin
programmet, indeholdende følgende oplysninger; Navn, adressen og landet for undertegnede, herunder
hvilken form og størrelsen for udnyttelse af InnovFin programmet som undertegnede opnår.
Adgangen til offentliggørelse gælder dog ikke, hvis (i) EIF’s regarantis dækning af den aktuelle finansiering
(kaution) ikke overstiger EUR 500,000,00, eller, (ii) forud for modtagelse af kautionsfordelene under den
aktuelle InnovFin kaution skal undertegnede skriftligt informere banken (der således er forpligtet til straks
at videregive denne information til EKF), at (1) kravene om offentliggørelse af oplysningerne risikerer at
skade undertegnedes kommercielle interesser, eller (2) kravene om offentliggørelse risikerer at skade
fysiske personers frihedsrettigheder som beskyttet af EUs grundlæggende (borger) rettigheder, eller (3)
kravene om offentliggørelse vil være ulovlig i henhold til gældende lovgivning, eller (4) undertegnede er
en fysisk person (ikke juridisk selskab).
Undertegnede erklærer endvidere, at i forbindelse med EU Kommissions kontrols – og revisionsaktiviteter,
er undertegnende forpligtet til at svare fyldestgørende på baggrunden for undertegnedes indsigelser i
henhold til de ovenfor anførte undtagelsessituationer.
Undertegnede erklærer, at denne bistår med og giver samtykke til og deltager i det omfang, det måtte
være nødvendigt i markedsføringen af InnovFin programmet i samarbejde med EKF og EIF, herunder
eventuelt (men ikke udelukkende) deltagelse i markedsføringskampagner og/eller trykt materiale.
Erklæringer
Undertegnede erklærer:
• at undertegnede til enhver tid vil opbevare:
(i) den nødvendige dokumentation for, at kriterierne for InnovFin programmet er overholdt fra ansøgnings
tidspunktet og indtil ophøret af InnovFin programmets dækning, og
(ii) enhver anden information, der rimeligt måtte afkræves af de relevante parter,
• at undertegnede til enhver tid overholder gældende love og forskrifter (nationale og EU retlige) som
undertegnede måtte være underlagt, og hvis misligholdelse vil kunne have (i) væsentlig indvirkning
på overholdelsen og udøvelsen af nærværende Virksomhedserklæring, eller (ii) væsentlig indvirkning
på EIF’s, EU Kommissionens eller EIB’s interesser i henhold til InnovFin programmet, og
• a
 t undertegnede ikke udfører nogen bedrageriske handlinger og/eller overtræder artikel 12 af EC,
Euratom, nr. 2988 af 18. december 1995 om beskyttelsen af EU’s finansielle interesser, og
• at undertegnede til enhver tid vil sikre, at enhver finansielt instrument, der er tilknyttet programmet og
anvendes af undertegnede, overholder kriterierne for InnovFin programmet, samt straks skriftligt at
orientere EKF på tidspunktet for kendskab til enhver form for misligholdelse af disse erklæringer, og
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• a
 t undertegnede til enhver tid overholder alle relevante branche standarder og gældende lovgivning
om bekæmpelse af (i) hvidvaskning, terrorisme samt skattesnyd, og (ii) ikke etablerer sig i en ikkesamarbejdende jurisdiktion (dvs. enhver jurisdiktion, der er klassificeret som ”non-compliant” iht. OECD),
• at undertegnede ikke udfører forskning & udvikling indenfor;
(a) ulovlig aktivitet i henhold til dansk ret (eller anden ret, som EKF eller eksportør er omfattet af), her
under tillige national og International lovgivning (eks. vis. EU borger rettighederne og EU Menneskerettighederne), eller
(b) Enhver særligt ekskluderet forskning & udvikling (udtømmende):
a. Forskning inden for menneskekloning med henblik på reproduktions formål), eller
b. Forskning med henblik på modificering af den genetiske kode for mennesket, hvilket kan medføre,
at sådanne modificering bliver arvelige (undtaget er forskning i relation til kræftbehandling af de
menneskelige forplantningsorganer), eller
c. Forskning med henblik på at udvikle menneskeæg (embryos) med det formål at opnå stamceller
høstning, herunder inkluderet anvendelsen af SCNT processen, eller
d. Forskning, der er forbudt i alle EU medlemsstaterne, eller
e. Forskning, der er forbudt i en EU medlemsstat, hvor undertegnede er etableret eller driver virksomhed,
• at undertegnede ikke er i en udelukkelsessituation (se ovenfor), og
• a
 t undertegnede ikke er etableret i en ikke-deltagende jurisdiktion (dvs. enhver jurisdiktion, der er
klassificeret som ”non-compliant” iht. OECD, mm. andet er særskilt meddelt af EIF),
• at undertegnede ikke er noteret på en officiel markedsplads (børs), og
• a
 t undertegnede ikke har et forretningsmæssigt væsentlig fokus på en eller flere af de restriktive
sektorer 2, og
• at undertegnede er etableret og driver virksomhed i – som minimum – ét af EU medlemslandene, og
• a
 t såfremt den finansielle transaktions (der ligger til grund for kautionen) formål er et virksomhedsopkøb, så:
(1)	den finansielle transaktion skal kombineres med ny kapital, der skal repræsentere mindst 50%
af den nominelle værdi af den finansielle transaktion, OG
(2)	undertegnede skal kunne kvalificeres som en ”eksportør” efter virksomhedsopkøbets gennemførelse OG undertegnede skal enten:
(2.1) kunne opfylde som minimum et (1) af InnovFin kriterierne (se InnovFin Kriterie skemaet), eller
(2.2) erklære at ville anvende den finansielle transaktion (der ligger til grund for InnovFin programmet)
som købesum for en virksomhed (og denne virksomheds skal opfylde som min. et af InnovFin
kriterierne), og
• at undertegnede tiltræder aftalen om den finansielle transaktion, enten:
(1) på egne vegne, eller
(2)	på vegne af en eller flere af dets partnere/associerede virksomheder (iht. EU Kommissionens
anbefaling om SMV), OG hvor som minimum en af partnerne/associerede virksomheder opfylder
som minimum en eller flere af InnovFin kriterierne, OG FORUDSAT at forholdet kan vurderes
på koncernniveau3, og
• at undertegnede driver virksomhed i Danmark, og
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• a
 t undertegnede ikke har en lavere kredit rating end ”B-” (som vurderet egenhændigt af EKF i henhold
til EKF’s retningslinjer på tidspunktet for EKF kautionsansøgningen (omfattet af programmet).
Samtykke og videregivelse af oplysninger efter persondatabeskyttelsesreglerne
Undertegnede bekræfter ved tiltrædelsen af nærværende Virksomhedserklæring, at undertegnede er
orienteret og giver samtykke til at:
(i)	navn, adresse og formålet med det finansielle instrument, der ligger til grund for ansøgningen om
inklusion i InnovFin programmet, samt anden persondata (som defineret i Forordning no 45/2001
artikel 2(a)) oplysninger i relation til førnævnte, vil af EKF blive meddelt til EIF, EIB og EU Kommissionen,
jf. artikel 5 i Forordning nr. 45/2001, og
(ii)	enhver personoplysning, der er kommunikeret til EIF, EIB, eller EU Kommissionen vil blive opbevaret
i indtil syv (7) år efter den seneste dato som enten er (1) datoen for ophør af EKF InnovFin Eksport
kautions programmet eller (2) 30. juni 2022, som dog er det tidligste starttidspunkt for 7 års fristen, og
(iii)	enhver forespørgelse fra banken eller eksportøren i relation til information meddelt til EIF, EIB eller EU
Kommissionen (alt afhængigt til hvem informationen er meddelt) med henblik på at verificere, korrigere,
slette eller på anden vis modificere skal rettes til den pågældende institution på følgende adresser;
(1)	EIF; Europæiske Investerings Fond, 37B Avenue J.F: Kennedy. L-2968 Luxembourg, Grand Duchy
af Luxembourg, att.: EIF Data Protection Officer, eller
(2)	EIB; Europæiske Investerings Bank, 98-100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, Grand
Duchy af Luxembourg, att.: EIB Data Protection Officer, eller
(3)	EU Kommissionen, Generalsekretariatet, B-1049 Bruxelles, Belgien, att.: European Data Protection
supervisor.
Henvendelser i henhold hertil vil;
(i)	blive behandlet i overensstemmelse med artikel 13-19 (sektion 5) af Forordning nr. 45/2001 (eller de
til enhver tid værende gældende love og forskrifter, der måtte træde i stedet herfor), samt
(ii)	eksportøren er berettiget til, at indgive en klage til den europæiske data beskyttelses supervisor, jf.
artikel 32, 2 i Forordning nr. 45/2001 (eller de til enhver tid værende gældende love og forskrifter, der
måtte træde i stedet herfor), såfremt banken og/eller eksportøren finder at deres grundlæggende
rettigheder iht. artikel 16 af førnævnte forordning er overtrådt som følge af behandlingen af persondata foretaget af EIF, EIB eller EU Kommissionen.

1

2

3

 elskabet har mistet over 50% af dens kapital (også ved personlige virksomheder ((I/S og K/S tillige), er under konkurs eller
S
opfylder kravene for at kunne komme i konkurs efter begæring fra dets kreditorer, eller i tilfælde af En MMV (hvor dets
debt to equity ratio er større en 7,5 og EDIBTA rente sats er lavere end 1,0).
Ulovlig økonomisk aktivitet, produktion af tobak og/eller destillerede alkoholdrikke, produktion og salg af våben og ammuni
tion, kasino drift, IT udvikling inden for support inden for de fire (4) forannævnte aktiviteter, samt internet gambling og online
kasino eller pornografi, eller som har det formål at ulovligt hacke elektroniske netværk og downloade elektronisk data, og
Life Science drift inden for menneske kloning med henblik på forsknings eller terapeutiske formål, og GMO; i sådanne
tilfælde afkræves der fra EKF, at der fremlægges specifik og korrekt dokumentation for kontrollen med og overholdelsen
af de juridiske, etiske og lovmæssige vilkår herfor.
Såfremt der er tale om innovationskriteriet nr. 2 eller nr. 4. (Se InnovFin kriterie skemaet)
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6. Erklæringer
I forlængelse af ovenstående erklærer undertegnede virksomhed hermed,
• at vi opfylder ovenstående krav til CSR, herunder, at der er afgivet korrekte oplysninger om, hvorvidt
projektet finder sted i eller i nærheden af et sensitivt område eller omhandler ny anlæggelse af et
produktionssted samt, at projektet ikke finder sted indenfor en af de nævnte sektorer eller i de nævnte
lande
• at vi opfylder ovenstående krav til ’’Dansk økonomisk interesse’’
• at oplysningerne indeholdt i denne erklæring er sande og korrekte, og anerkender, at kreditfaciliteten
kan forlanges opsagt af EKF, hvis denne erklæring indeholder nogle former for væsentlig vildledning,
• at at alle oplysninger, der knytter sig til virksomheden (herunder informationer om købere) vil være
tilgængelige for EKF, og at EKF kan indhente alle oplysninger om virksomheden hos vores penge
institut(ter) og/eller revisor,
• at vi vil skadesløsholde EKF for alle tab og udgifter, herunder advokatomkostninger, som er en følge
af, at vi, eller nogen, der handler på vores vegne, har taget eller tager del i handlinger eller undladelser
i forbindelse med de under 3 nævnte forhold
• at EKF må offentliggøre vores navn og sektor som anført ovenfor under punkt 4,
• at EKF ikke er forpligtet til at tilbagebetale allerede betalt kautionspræmie,
• a
 t virksomheden er indforstået med at tilbagekaldelse af denne erklæring kan bevirke, at EKF opsiger
kautionen for virksomhedens kreditfacilitet og
• at denne erklæring er undergivet dansk ret og værneting.
Dokumentation
Virksomheden skal igennem hele garantiens løbetid kunne dokumentere, at ovennævnte krav under punkt
1 og 2 var korrekt og opfyldt på tidspunktet for underskrivelse af denne erklæring. Manglende opfyldelse
af kravene under 1 og 2 eller manglende dokumentation heraf kan få indflydelse på, hvordan EKF fremad
rettet vurderer virksomhedens mulighed for at anvende EKF’s erklæringer.

Sted/dato

Virksomhedens navn og CVR nr.

Underskrift i henhold til tegningsregel/bemyndigelse
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