EKF-ERKLÆRINGEN OM IKKE-BESTIKKELSE OG ÅBENHED
Garantitager:
Eksportør:
Køber:
EKF’s sagsnummer
Denne erklæring underskrives som:
Garantitager
Eksportør
Sponsor
Andet

Angiv:

Agenter
Har eller vil undertegnede benytte agent i forbindelse med transaktionen?

Ja

Nej

World Bank Group, African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for
Reconstruction and Development eller Inter-American Development Bank,

Ja

Nej

Er undertegnede eller nogen, der handler på dennes vegne, på dennes instruktion eller med dennes
vidende 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

Agentens provision/honorar:
Beskrivelse af agentens opdrag/opgave:
Undertegnede erklærer, 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 undertegnede optaget på en ”debarment list” offentliggjort af en eller flere af følgende internationale
finansielle institutioner?
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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 eksportkreditinstitutter 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.”
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.”
Kontrolsystemer
EKF opfordrer alle samarbejdspartnere til at udvikle, anvende og dokumentere kontrolsystemer, der bekæmper bestikkelse.
Åbenhedspolitik
EKF’s åbenhedspolitik fastlægger i hvilket omfang EKF offentliggør informationer om de transaktioner, som er garanteret af EKF. Åbenhedspolitikken
repræsenterer EKF’s ønske om til stadighed at være åbne og offentlige omkring EKF’s virksomhed. EKF’s åbenhedspolitik tager behørigt hensyn til
vore samarbejdspartneres behov for at opretholde fortrolighed omkring transaktionen.
Offentliggørelse vil, uagtet transaktionstype, tidligst ske 60 dage efter udstedelse af EKF garanti.
Det er en betingelse for at opnå en garanti fra EKF, at de involverede parter accepterer, at EKF offentliggør nedenstående oplysninger.
Offentliggørelse af oplysninger vil blandt andet ske via EKF’s hjemmeside, samt i forbindelse med EKF’s rapporter og publikationer. EKF forbeholder
sig retten til at offentliggøre øvrigt transaktionsrelateret materiale, såfremt dette i forvejen er offentligt tilgængeligt.
EKF offentliggør, hvor relevant for den enkelte transaktion, følgende oplysninger:
> navn på dansk virksomhed,
> branche/projekttype,
> EKF produkttype,
> købers navn,
> købers nationalitet,
> navn på långivende bank,
> navn på låntagende bank / garant,
> transaktionens miljøkategori,
> garantiens udstedelsesdato,
> garantiens kreditperiode,
> EKF’s startansvar på den pågældende transaktion samt
> eventuel brug af Eksportlåneordningen.
Oplysningerne vil blive offentliggjort med henvisning til konkrete transaktioner eller i form af akkumulerede tal for EKF’s samlede virksomhed.
Yderligere oplysninger om EKF’s åbenhedspolitik kan findes på www.ekf.dk.
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Med henvisning hertil erklærer undertegnede,
at

være indforstået med, at EKF offentliggør ovenstående oplysninger vedrørende den af EKF garanterede transaktion, såfremt de involverede
parter, herunder men ikke begrænset til Køber, underskriver en EKF-Erklæring om ikke-bestikkelse og åbenhed eller en Erklæring om åbenhed,
og dermed ligeledes samtykker til offentliggørelse af ovenstående oplysninger,

at

undertegnede eller nogen, der handler på dennes vegne, på dennes instruktion eller med dennes vidende i forbindelse med ovennævnte af EKF
garanterede transaktion og de i den forbindelse indgåede aftaler m.v. ikke har ydet og ikke vil yde bestikkelse,

at

undertegnede, såfremt denne erklæring underskrives som Garantitager, mister retten til erstatning under den af EKF udstedte garanti, og at
Garantitager indestår EKF for tilbagebetaling af eventuel udbetalt erstatning med renter fra udbetalingsdagen, såfremt Garantitager, eller nogen
der handler på dennes vegne, på dennes instruktion eller med dennes vidende i forbindelse med ovennævnte af EKF garanterede transaktion
og de i den forbindelse indgåede aftaler m.v. har ydet eller yder bestikkelse,

at

undertegnede, såfremt denne erklæring underskrives som Investor eller Eksportør indestår EKF for refusion af allerede udbetalt og senere
skyldig erstatning til garantitager, inkl. renter heraf fra udbetalingsdagen, såfremt Investor eller Eksportør, eller nogen der handler på dennes
vegne, på dennes instruktion eller med dennes vidende i forbindelse med ovennævnte af EKF garanterede transaktion og de i den forbindelse
indgåede aftaler m.v. har ydet eller yder bestikkelse,

at

undertegnede vil skadesløsholde EKF for alle tab og udgifter, herunder advokatomkostninger, som er en følge af, at undertegnede, eller nogen
der handler på dennes vegne, på dennes instruktion eller med dennes vidende i forbindelse med ovennævnte af EKF garanterede transaktion
og de i den forbindelse indgåede aftaler m.v. har ydet eller yder bestikkelse, og

at

denne erklæring er undergivet dansk ret og værneting.

Det er en betingelse for garantiens ikrafttræden, at køber afgiver behørigt underskrevet Erklæring om åbenhed. Såfremt Investor eller Eksportør ikke
er Garantitager, er det endvidere en betingelse for garantiens ikrafttræden, at Investor og Eksportør behørigt underskriver EKF-Erklæringen om
ikke-bestikkelse og åbenhed. Dette gælder dog ikke i tilknytning til rembursgarantier med kredittider op til og med 12 måneder. Ved udstedelse af en
SMV-garanti under DKK 5 mio. skal der ikke afgives en Erklæring om åbenhed til EKF, idet Købers navn ikke offentliggøres i disse transaktioner.

Sted/dato

Underskrift i henhold til tegningsregel/bemyndigelse
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