Det kan
eksportøren
bruge EKF til
Når EKF tager risikoen, får du og dine kunder bedre mulighed for at få
finansieret jeres forretninger. En garanti fra EKF kan være afgørende for,
om du kan vinde eller fastholde en ordre.

Finansier din
virksomhed

Sælg mere

Beskyt din eksport

Likviditet er omdrejningspunktet.
Du får nemmere adgang til likviditet,
eksempelvis hvis du skal producere
en stor ordre, stille en bankgaranti,
investere i nye maskiner eller forhøje
din kredit i banken. EKF kautionerer
over for banken og tager dermed
hovedparten af risikoen.

Køberfinansiering er omdrejningspunktet. Det handler om, at du kan
hjælpe dine udenlandske kunder
med finansiering og dermed styrke
dit salg. Det kan enten ske ved at
en bank eller du selv giver kunden
kredit, mens EKF tager hovedparten
af risikoen.

Resultatet er, at du kan tage flere
og større ordrer ind, eller du kan
investere og ekspandere i det tempo,
du foretrækker.

Resultatet er, at du sælger mere.

Sikkerhed er omdrejningspunktet. Vi
hjælper dig med at få sikkerhed for,
at du får dine betalinger fra udlandet. Også selvom der er politiske og
økonomiske risici ved at indgå kontrakterne. Vi afdækker risikoen for, at
en kontrakt bliver annulleret, eller at
pengene aldrig når til Danmark.
Vi sikrer også investeringen i et udenlandsk datterselskab.

• Få kredit i din bank.
• Tag flere og større ordrer ind.
• Invester i maskiner og anlæg.
Relevante løsninger
• Eksportkaution
• Kaution for anlægslån

• Hjælp dine kunder med kredit.
• Brug kredit som
konkurrenceparameter
• Øg dit salg
Relevante løsninger
• SMV-garanti
• Vekselgaranti
• Køberkreditgaranti
• Sælgerkreditgaranti
• Operationel leasing garanti

Resultatet er, at du trygt kan bevæge
dig ud på nye markeder.
• Få dækket dine tab, hvis din kunde
pludselig går konkurs eller annullerer ordren.
• Sig ja til ordrer i lande, hvor der er
politisk uro.
• Få sikkerhed for dine investeringer
i udlandet.
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Relevante løsninger
• Rembursgaranti
• Bondgaranti
• Kontraktgaranti
• Investeringsgaranti
Book et møde med EKF på 35 46 26 00, eller se mere på ekf.dk

