Beskyt dine
investeringer med
en Investeringsgaranti
Investeringer i udenlandske datterselskaber kan være nervepirrende i usikre
markeder. Med en Investeringsgaranti dækker vi størstedelen af din risiko for
tab på investeringer, eksempelvis hvis din fabrik bliver ramt af borgerkrig, ekspropriation eller nationalisering. Eller hvis du ikke kan få penge ud ad landet.
Vi erstatter værdien af virksomheden, hvis du i en længere periode bliver
forhindret i at bruge din virksomhed eller hente udbyttet hjem.
En Investeringsgaranti er en solid rygdækning, så du kan investere på
markeder, du normalt ville fravælge.

Hvad er fordelene ved
en Investeringsgaranti?
Sikkerhed for investeringen
EKF betaler erstatning, hvis der opstår
politiske problemer i landet, som
reducerer din virksomheds værdi.
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Den danske stat i ryggen
Skulle en tabssituation opstå, er det
den danske stat, der står bag kravet
om betaling. Det gør en forskel, når
udeståender skal inddrives.

Hvad dækker en
Investeringsgaranti?
Nemmere ved at få
bankfinansiering
EKF overtager risikoen for, at politiske forhold gør det vanskeligt eller
umuligt at drive virksomhed.

Anvendelse
Investeringer i udlandet

Det betyder, at din bank er mere rolig
i forhold til at give dig finansiering.

Garantiprocent op til
95 %

Etabler datterselskaber i udlandet
Du kan investere i datterselskaber og
ekspandere i lande, som har politisk
ustabile forhold. Det kan være markeder, du normalt ville undgå.

Beløbsstørrelse op til
Ubegrænset
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Dækning
Dit tab som følge af politisk uro

Løbetid op til
15 år

Hvordan er processen?
Garanti

Afklaring

Tilbud

Behov
Du ønsker ikke at tage
hele risikoen for din
investering i udlandet.

Tilbud
Vi udsteder et tilbud
til dig med præmieindikation og vilkår.

Kontakt
Du kontakter EKF og
sender en kort projektbeskrivelse.
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Accept
Vi forhandler om de
endelige betingelser,
når projektet er på
plads.
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Ja!
Vi udsteder en
Investeringsgaranti til
dig. Dermed er din
investering sikret mod
politiske risici.
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JA!

Risikovurdering
Vi vurderer risikoen på
projektet og landet.
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Tre praktiske spørgsmål
Hvad koster det?
Vores præmie afhænger af de
politiske forhold i det land, dit
datterselskab ligger i.
Vi klassificerer lande på en skala fra
1-4. Præmien svinger normalt fra
0,4 % til 1,6 % p.a., men kan i særlige
tilfælde falde udenfor skalaen.
Du betaler en årlig præmie.

Hvad kræver det?
Investeringen skal være en naturlig
del af din virksomheds ekspansion.

Hvad kan du gøre ?
Du kan besøge www.ekf.dk og læse
mere om krav og vilkår.

Risikoen i landet skal være acceptabel.

Du kan lave en kort projektbeskrivelse.

Din virksomhed skal være med til at
skabe økonomisk vækst i Danmark.

Du kan kontakte os for at få mere at
vide om en Investeringsgaranti.

