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Erklæring: Garanti (under DKK 25 mio.)
Erklæring om CSR-forhold, dansk økonomisk interesse samt
relationer til køber under EKF’s garantiprodukter
Eksportør:
Køber/Leasingtager:
EKF’s sagsnummer:

A) CSR-forhold
Ved underskrift af nærværende erklæring erklærer Eksportøren, at hverken Eksportøren eller nogen, der
handler på Eksportørens vegne, på Eksportørens instruktion eller med Eksportørens vidende, er vidende
om eksistensen af væsentlige miljømæssige og sociale risici (som defineret nedenfor) i forbindelse med
ovennævnte leverance/projekt.
Miljømæssige og sociale risici betyder enhver form for væsentlige potentielle skadelige konsekvenser for
miljøet eller mennesker, som hidrører fra ovennævnte leverance/projekt.
Væsentlige miljømæssige og sociale risici antages blandt andet at være til stede, hvis følgende faktorer
er relevante i forbindelse med leverancen eller det projekt, som leverancen er en del af:
• 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,
• projektet vedrører
–– Avl, opdræt, transport og/eller slagtning af dyr
–– Mineprojekter
–– Kemiske procesanlæg og raffinaderier
–– Olie- og/eller gasudvinding
–– Anlæg af plantager eller fældning af naturskov
–– Anlæg af større veje, jernbaner, lufthavne og havne
–– Projektet er placeret i et landeklasse* 7-land eller i:
–– Cameroun
–– Nepal
–– Uganda
* EKF inddeler lande i otte klasser (0-7, hvoraf 7 er den højeste risikoklasse). Ved at gå ind på www.ekf.dk
under Landevurdering, kan landeklassen for det for garantien relevante land findes ved at indtaste landet
i søgefeltet.
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Eksportøren oplyser endvidere,
• om projektet finder sted i eller i nærheden af et følsomt område fx en
nationalpark, et fredet område, eller områder, der er vigtige for indfødte
folk, eller tæt befolket område

Ja

Nej

• o
 m der i forbindelse med projektet skal ny anlægges et produktionssted,
eller foretages materielle ændringer (>50% forøgelse af produktionskapacitet)
af et allerede eksisterende produktionssted.

Ja

Nej

• L
 ever leverancen op til danske og/eller EU standarder for miljø, arbejdsmiljø
og sikkerhed samt dyrevelfærd (hvis relevant)

Ja

Nej

Såfremt Eksportøren er usikker med hensyn til, om den udøvede aktivitet indebærer væsentlige miljømæssige og sociale risici, vil EKF træffe en afgørelse derom baseret på de oplysninger, som Eksportøren
sender til EKF via Garantitager. EKF forbeholder sig retten til at kontakte Eksportøren med henblik på
indhentning af yderligere oplysninger.
B) Dansk økonomisk interesse
Ved underskrift af nærværende erklæring bekræfter eksportøren, at eksportøren er en dansk registreret
virksomhed. Eksportøren erklærer endvidere, at der på den konkrete forretning er mindst 20 % af kontrakt
beløbets udstyr og/eller ydelser produceret af eksportøren eller af underleverandører i Danmark, og/eller
af eksportørens udenlandske datterselskab.
Kan betingelsen ikke opfyldes kontaktes EKF med henblik på at få foretaget en vurdering af, om der i
øvrigt i tilknytning til den konkrete forretning er en acceptabel Dansk Økonomisk Interesse.
C) Relation til køber
Ved underskrift af nærværende erklæring bekræfter Eksportøren, at der, udover almindelig samhandel,
ikke består nogen økonomisk forbindelse mellem Eksportøren og Køber, herunder men ikke begrænset
til, indskud, aktiebesiddelse mm.
Eksportøren bekræfter endvidere,
• at Eksportøren har ikke haft forsinkede betalinger på den involverede Køber (forsinkelser på over
30 dage i de seneste 12 mdr.) samt,
• a
 t der er indgået en kommerciel kontrakt mellem Eksportøren og Køber vedrørende den af EKF
garanterede transaktion.
• a
 t Eksportøren 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,

Ja

Nej

• at Eksportøren opfylder ovenstående krav til ’’Dansk økonomisk interesse’’,

Ja

Nej

• at Eksportøren opfylder ovenstående krav under overskriften ’’Relation til Køber’’.

Ja

Nej
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Dokumentation
Virksomheden skal igennem hele garantiens løbetid kunne dokumentere, at ovennævnte krav under A-C
var korrekt og opfyldt på tidspunktet for underskrivelse af denne erklæring. Manglende opfyldelse af
kravene under A og B eller manglende dokumentation heraf kan få indflydelse på, hvordan EKF fremad
rettet vurderer virksomhedens mulighed for at anvende EKF’s erklæringer.

Sted/dato

Underskrift i henhold til tegningsregel/bemyndigelse

Angiv venligst kontaktperson, såfremt EKF har behov for yderligere informationer:

Navn

E-mail

Telefon
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