ERKLÆRING X. | Juni 2021

Erklæring (SMV): Likviditetskaution i
relation til spredningen af COVID-19.
Virksomhedens erklæring vedrørende CSR, registrering,
eksport-omsætning, økonomi og ikke-bestikkelse mv.
Virksomhedens navn:
Adresse:
CVR/Skràs nr:
Nærværende erklæring vedrører omsætningstab for følgende periode:

For at en Kautionstager 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 Kautionstager.
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:
•
•
•

	slutanvendelse 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 vores udenlandske tilknyttede virksomheder; eller
	serviceydelser leveret til købere udenfor Danmark af os selv eller af vores udenlandske tilknyttede
virksomheder.

Miljømæssige og Sociale Risici antages blandt andet at være til stede, hvis følgende faktorer er relevante i forbindelse med virksomheden:
• 	aktiviteter, der er anset som ulovlige i henhold til værtslandets love eller regler eller internationale
konventioner og aftaler, eller som er underlagt internationalt forbud herunder forbud rettet mod
medicinalvarer, pesti- cider/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,tvangsarbejde, eller
• radioaktive materialer med undtagelse af medicinsk udstyr, (måle-) udstyr til kvalitetskontrol,
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Undertegnede erklærer 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 Miljømæssige 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 i det Central Virksomhedsregister eller Skràseting Føroya, og at virksomheden højst har 249 ansatte eller en årlig omsætning på højst EUR 50
mio. og en samlet balance på højst EUR 43 mio. Virksomhedens status 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
Vi erklærer hermed, at størrelsen af virksomhedens eksportomsætning udgjorde minimum 10 pct. af
virksomhedens samlede omsætning i 2019.
”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 (f.eks. turister).
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 hos Kautionstager.
Vi erklærer endvidere:
•

at virksomheden har lidt eller forventer at lide et omsætningstab på minimum 30 procent, som
følge af spredningen af Covid-19 i minimum 14 dage i perioden fra den 1. marts 2020 til og med den
30. september 2021 i forhold til samme måneder og/eller dage i 2019;
• at virksomheden ikke har ansøgt om eller opnået en kaution for lån i henhold til bekendtgørelse nr.
1119 af 2. juli 2020 med senere ændringer om garantiordning i Vækstfonden for udlån til små og
mellemstore virksomheder for hele eller dele af samme periode som nærværende ansøgning
vedrører;
• At kreditfaciliteten, som denne erklæring vedrører, ikke overstiger den højeste af følgende grænser:
- det dobbelte af virksomhedens årlige lønsum (inkl. socialsikringsbidrag samt omkostninger til
personale, der arbejder ved virksomheden, men formelt aflønnes af underkontrahenter) for
2019 eller for det seneste tilgængelige år, eller, for virksomheder oprettet fra og med 1. januar
2019, estimatet for lønsum for de første to driftsår,
- 25 pct. af virksomhedens samlede omsætning i 2019, eller
•
•

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&f
Ejerskab defineres både som størrelse af ejerandel og stemmerettigheder
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-

•

•

	med behørig begrundelse og på grundlag af selvcertificering fra virksomheden af dennes
likviditetsbehov til driftskapital og investeringsomkostninger kan beløbet forhøjes for at dække
likviditetsbehov i de kommende 18 måneder, regnet fra ydelsestidspunktet;
	at virksomheden ikke pr. 31. december 2019 var en kriseramt virksomhed som defineret i EU-Kommissionens forordning nr. 651/2014 uden at være ophørt med at være kriseramt på tidspunktet
for afgivelsen af denne erklæring;
	at kreditfaciliteten ikke anvendes til at afdrage anden gæld som virksomheden har eller måtte få til
kautionstager i en periode på fem måneder efter kautionen træder i kraft.

Hvis virksomheden har ansøgt om en kaution i henhold til bekendtgørelse nr. 1119 af 2. juli 2020 med
senere ændringer om garantiordning i Vækstfonden for udlån til små og mellemstore virksomheder,
men ikke på tidspunktet for ansøgningen om likviditetskaution har opnået tilsagn fra Vækstfonden,
skal virksomheden straks afslå tilsagn fra Vækstfonden, såfremt dette efterfølgende opnås.
Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt ovenstående betingelser er opfyldt, vil EKF afgøre, om virksomheden kan godkendes til likviditetskaution.
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 over- trædelse 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, 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”.
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.
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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 Kautionstager eller virksomheden uden forudgående indhentelse af accept fra de pågældende
parter.
5. Dokumentation og revisionsadgang
Virksomheden skal igennem hele kreditfacilitetens løbetid på EKF’s forlangende kunne dokumentere,
at de i denne erklæring indeholdte krav var korrekte og opfyldt på tidspunktet for underskrivelse af
denne erklæring. Manglende opfyldelse af kravene eller manglende dokumentation heraf kan få indflydelse på, hvordan EKF fremadrettet vurderer virksomhedens mulighed for at anvende EKF’s produkter.
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 oplysningerne indeholdt i denne erklæring er sande og korrekte, og anerkender, at kreditfaciliteten kan forlanges ophævet af EKF, hvis denne erklæring indeholder nogle former for væsentlig
vildledning,
• 	at alle oplysninger, der knytter sig til virksomheden vil være tilgængelige for EKF, og at EKF kan indhente alle relevante oplysninger om virksomheden hos vores penge- institut(ter) og/eller virksomhedens 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 punkt 3 nævnte forhold eller hvis denne erklæring indeholder nogle former for væsentligt forkerte eller vildledende oplysninger.
• 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,
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7. Lovvalg og Værneting
Denne erklæring er underlagt dansk ret og værneting.

Sted/dato

Virksomhedens navn og CVR/Skràs nr.

Navn, titel (begge med blokbogstaver) og underskrift i henhold til tegningsregel/bemyndigelse
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