Beskyt din
eksport
Lad EKF tage risikoen, når
du handler med udlandet,
og få sikkerhed for dine
betalinger

Du kan eksportere uden
at tage unødige risici
med en garanti fra EKF

Nogle gange skal man tage chancer for at blive en
succesfuld virksomhed. Men det betyder ikke, at man
behøver at tage unødige risici.

Vi kan også sikre dig mod tab som følge af politiske risici
som krig, importforbud og valutarestriktioner, eller hvis
offentlige myndigheder griber ind mod din eksportfor
retning.

Måske drømmer du om

EKF kan sikre dig
mod overraskelser, så
du får dine penge, når
dine internationale
forretninger ikke går
som planlagt

at få dækket dine tab, hvis din kunde pludselig går
konkurs eller annullerer ordren
at sige ja til ordrer, selv om der er risiko for krig og
politisk uro i landet
at kunne koncentrere dig om nye forretninger i stedet
for risikoen for tab på de gamle?
Det kan vi hjælpe dig med.
Brug EKF, hvis du vil sikkert ud i verden

Vi kan sikre dig mod ubehagelige overraskelser, så du får
dine penge, når dine internationale forretninger ikke går
som planlagt.
Selv om love, regler og forretningskultur i andre lande er
vidt forskellige fra de danske, gør vi det sikkert at sælge
til kunder i udlandet. Med en garanti fra EKF sikrer vi
dig mod økonomiske risici, hvis din kunde annullerer en
aftale i utide eller går konkurs.

Vores garantier kan sikre dig økonomisk hele vejen igen
nem et stort projekt med flere delleverancer. Vi hjælper
dig med at finde den løsning, som passer til netop din
virksomhed og dine forretninger.
Hvad koster det?

Prisen på en garanti afhænger blandt andet af aftalens
løbetid, din modparts økonomi og forholdene i det land,
du skal eksportere til. Jo større usikkerhed, jo højere
pris, men pengene er godt givet ud. Både du og din bank
sover bedre om natten, når I ved, at dine eksportforret
ninger er sikrede mod alvorlige tab.
Vil du have en hurtig indikation af prisen, er du velkom
men til at ringe til os.
Det er gratis at få rådgivning af EKF. Du betaler kun, hvis
vi skal kautionere for dig.

BESKYT DIN EKSPORT

CASE

Beskyt din eksport – sådan fungerer det
Du skal levere en ordre til udlandet,
men ønsker sikkerhed for betalingerne.
Løsningen starter hos EKF.

EKF stiller en garanti for betalingerne til dig. Dermed
overtager vi størstedelen af din risiko. Går noget galt,
får du erstatning fra os. Når du har sikkerhed for
betalingerne, kan du med ro i sindet sige ja til ordren
fra din kunde.

Per Aarsleff får
sikkerhed for
havneprojekt

Ordre

Garanti for betaling

”Når vi laver et stykke arbejde, vil vi gerne have penge
for det. En garanti fra EKF er en måde at sikre det på,”
fortæller Knud Kjærgaard Christensen, Senior Project
Manager hos Per Aarsleff A/S.

Risiko

Entreprenørvirksomheden skal udvide den eksisterende
containerhavn i Beirut med et areal på 122.500 m2.
Per Aarsleff A/S skal blandt andet designe og installere
kajvæggene. Projektet har en værdi på ca 170 millioner
kroner, men med et svært forretningsmæssigt klima i
landet var det afgørende, om Per Aarsleff A/S kunne
være sikker på at få sin betaling.

Book et møde med EKF på 35 46 26 00,
eller se mere på ekf.dk

”Libanon er et vanskeligt marked. Vi ønskede kun at
deltage i projektet, hvis vi kunne få afdækket en stor
del af de politiske og kommercielle risici i projektet.
Det kunne vi heldigvis,” fortæller Knud Kjærgaard
Christensen.
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Med en garanti påtager EKF sig risikoen, hvis
betalingerne ikke kommer som aftalt i den treårige
periode, projektet løber over.
”Det giver ro på bagsmækken med hensyn til
betalingerne, så vi kan byde på projekter, vi ellers havde
afholdt os fra at deltage i,” fortæller Knud Kjærgaard
Christensen, der tidligere har fået lignende garantier til
projekter i Sri Lanka, Rusland og Ukraine.

Frem i verden
EKF er Danmarks Eksportkredit. Vi er ejet af den
danske stat, men drives som en moderne finan
siel virksomhed. Vi hjælper danske virksomheder
med at gøre det attraktivt for andre at købe
varer fra Danmark. Det gør vi ved at sikre dig
mod de økonomiske og politiske risici, der kan
være ved at handle med andre lande.
Når EKF tager risikoen, får danske virksomhe
der og deres kunder langt bedre mulighed for
at få finansieret deres indbyrdes forretninger på
konkurrencedygtige vilkår. En garanti fra EKF kan
derfor være afgørende for, om danske virksom
heder kan vinde eller fastholde en ordre.
Vi hjælper både store og små virksomheder frem
i verden. Måske kan vi også hjælpe dig.
Se mere på ekf.dk
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