Finansier din
virksomhed
Styrk din likviditet, og få plads til
flere kunder og større ordrer

Når EKF stiller
en kaution, kan
banken hæve
din kredit, og
du kan udvide
og udvikle din
virksomhed

Når vækstplaner
skal føres ud i livet,
kræver det ofte
ekstra finansiering
i banken
Det kræver en god økonomi at være en succesfuld virksomhed. Varelagre, nye maskiner og
anlæg, tilgodehavender og udgifter til råvarer
og materialer trækker alt sammen på likviditeten. Og når vækstplaner skal føres ud i livet,
kræver det ekstra finansiering i banken.

Kreditten kan du bruge til at dække virksomhedens løbende driftsudgifter eller til at tage
flere kunder og større ordrer ind. Du kan også
bruge den til at udvide din forretning med nye
maskiner og anlæg.
Vi hjælper både små og store virksomheder.

Måske drømmer du om
• a
 t sige ja til ordrer og vide, at du har kapital
nok til at udføre dem
• at kunne udvide produktionen, selvom din
bank vil have ekstra sikkerhed for finansie
ringen
• med sindsro at give kunden sikkerhed for
sin forudbetaling?

Hvad koster det?

Det kan vi hjælpe dig med.

Det er gratis at få rådgivning af EKF. Du betaler
kun, hvis vi skal kautionere for dig.

Brug EKF, når du mangler kapital
Du kan få en kredit, der giver dig større manøvrerum i det daglige og muskler til at udvide
og udvikle din virksomhe d, når vi kautionerer
over for din bank. Du kan få kredit, både når
du selv eksporterer, og når din virksom hed er
under leverandør til eksport.

Prisen afhænger af din virksomheds størrelse og kreditrating. For små og mellemstore
virksomheder ligger prisen mellem 0,55 % og
6,3 % p.a., mens store virksomheder betaler på
aktuelle markedsvilkår. Kontakt os, så hjælper
vi dig med at finde din pris.

LM Stålindustri
fik kredit til nye
ordrer

CASE | LM STÅLINDUSTRI

Mangel på likviditet betød, at LM Stålin
dustri risikerede at sige nej til ordrer, fordi
virksomheden ikke havde penge til at
betale lønninger, materialer og andre drift
somkostninger.
Randers-virksomheden har de senere år
oplevet en stærkt stigende interesse fra
både danske og udenland ske kunder. Ek
sempelvis producerer ingeniørog smede
virksomheden trykbeholdere og maskinud
styr til kunder fra Israel, Spanien, Frankrig,
Japan og Nigeria. Men det er svært at få
likviditeten til at hænge sammen, når man
som LM Stålindustri producerer omkost
ningstunge konstruktioner og først får
betaling ved levering.

”Vi har haft svært ved at løfte opgaverne.
Banken låner ikke mere ud end højest nødvendigt, og slet ikke uden sikkerhed.
Og når kunderne er fra Rusland, Spanien
eller Japan, er det tit svært at finde den
rette sikkerhed,” fortæller Peter Bacher, administrerende direktør hos LM Stålindustri.
Løsningen var at få EKF til at kautionere
for udvidelsen af firmaets driftskredit. EKF
overtog en stor del af bankens risiko, så LM
Stålindustri fik sin kredit og dermed plads
til nye ordrer.
”Uden EKF havde vi overhovedet ikke kunnet løfte opgaverne,” siger Peter Bacher.”

Finansier din virksomhed
– sådan fungerer det
Du mangler kredit for at kunne udvikle
din virksomhed. Løsningen starter
hos EKF.

EKF stiller en kaution for kreditten til din bank.
Dermed overtager vi størstedelen af bankens
risiko. Med EKF i ryggen kan banken give dig
den kredit, du skal bruge for at tage flere kunder
og større ordrer ind.
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Eksportør

EKF hjælper både store og små
virksomheder frem i verden.
Måske kan vi også hjælpe dig.

Frem i verden
EKF er Danmarks Eksportkredit. Vi er ejet af
den danske stat, men drives som en moderne
finansiel virksomhed. Vi hjælper danske virk
somheder 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
konkurrence dygtige vilkår. En garanti fra EKF
kan derfor være afgørende for, om danske virk
somheder kan vinde eller fastholde en ordre.
Se mere på ekf.dk
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