
EKF på 2 minutter 
EKF sikrer vækst og 
arbejdspladser i Danmark 
EKF fremmer danske virksomheders eksport og interna-
tionalisering gennem internationalt konkurrencedygtig 
finansiering og risikoafdækning. Vi hjælper både store og 
små virksomheder med at realisere deres vækstplaner og 
vinde flere ordrer, og vi forsikrer både virksomheder og 
banker mod de økonomiske og politiske risici, der kan 
være ved at handle i andre lande. EKF er ejet og garanteret 
af den danske stat og blev oprettet i 1922 som det blot 
tredje eksportkreditinstitut i verden.
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Massiv kundevækst de sidste 10 år”Hvis ikke vi 
havde fået 
kredit fra EKF, 
havde vi ikke 
stået i den her 
vækstsituation 
i dag” 
Johnny Koch, 
CEO for Carnad i Løgstør
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EKF-garantier øger eksporten

EKF garanterer 
eksport til over 
100 lande

EKF-støttet eksport
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EKF understøtter vækst 
og internationalisering 
for virksomheder i hele 
landet

Conveyor Technique i Næstved producerer transportbånd til fabrikker og lagerhaller over hele 
verden. Forretningen gik dog stort set i stå, da coronakrisen ramte, og det gav problemer med 
likviditeten. Derfor fik de en kredit i banken med en Likviditetskaution fra EKF i ryggen.
 

Både i Mexico og Taiwan er man i gang med en ambitiøs grøn omstilling af energisektoren. EKF har 
sikret finansiering til indkøb af vindmøller og serviceaftaler fra både Vestas og Siemens Gamesa. 
Taiwan er et lovende nyt marked for offshore-vind, og EKF har indtil videre deltaget i finansieringen af 
samtlige fire havvindmølleparker ud for Taiwans kyst.

”Den største udfordring er, at vi er et mindre firma. Vi har imidlertid lært, at vi med EKF i ryggen nærmest får blåstemplet 
vores virksomhed, og usikkerheden ved at handle med os forsvinder. På den måde fungerer EKF som døråbner til kunder, 
som vi ellers ikke har en chance for at få i tale,” siger direktør Vibeke Svendsen. 

Spildevand fra industriproduktion giver større og større udfordringer, i takt med at myndighederne 
strammer miljøkravene. Og der er mange penge at spare, hvis virksomheder selv kan rense deres 
spildevand. Det kan den danske virksomhed Envotherm fra Vojens hjælpe med. Envotherm har haft 
EKF med i eksporteventyret næsten lige siden starten i 2007.

”Vi kan holde os oven vande resten af året med vores nye kredit. Det har været vigtigt, at EKF og vores bank på den måde 
har kunnet agere hurtigt. Jeg tror ikke, jeg overdriver, hvis jeg siger, at det tog under 14 dage, og så var pengene 
på kontoen,” fortæller administrerende direktør Allan Jørgensen.


