
100 år med EKF

Da EKF genindfører kautionsordningen i 2010, kan der 

alene kautioneres for driftskreditter. Efter finanskrisen 

er det imidlertid vanskeligt for mange virksomheder at 

få banker og realkreditinstitutter til at finansiere anlægs- 

investeringer. I 2013 indfører EKF derfor kaution for  

anlægslån både i Danmark og i udlandet, hvorunder f.eks. 

en udvidelse eller opdatering af produktionsfaciliteterne 

kan finansieres i op til 10 år i samarbejde med virksom-

hedens bank. 

De væsentligste krav fra EKF er:

• At virksomheden er kreditværdig, og

• At eksporten udgør mindst 20 pct. af omsætningen

Kaution for anlægslån har været en succes. Ultimo 2021 

har EKF udstedt 460 kautioner, hvoraf 122 vedrører 

anlægslån.

Udvidelse af teglværk og nye ovne

Petersen Tegl A/S ved Nybøl Nor i Sønderjylland begynder 

produktionen af mursten i 1791. I dag leder 7. og 8. gene- 

ration af familien Petersen virksomheden, der udeluk-

kende producerer hånd- eller vandstrøgne mursten af høj 

kvalitet. De 150 ansatte producerer 17-18 mio. mursten 

om året, og den årlige omsætning er et pænt stykke over 

200 mio. Omkring halvdelen af omsætningen eksporteres.

Virksomheden er ordreproducerende, og dens produkter 

er efterspurgt i hele verden af arkitekter og byggefirmaer. 

Efterspørgslen er vokset i de sidste ti år, hvilket især skyldes 

murstenen Kolumba, som fremstilles efter flere hundrede 

år gamle håndværksmæssige traditioner. Stenen frem-

stilles af en række forskellige lertyper, der tåler særdeles 

høje temperaturer. Når leret er bearbejdet, håndstryges 

stenene i træforme, hvorefter de tørres og brændes. Ved 

at benytte varierende temperaturer i brændingen opstår 

stenenes forskelligartede stoflighed og smukke nuancer. 

Alle sten bliver individuelt præget af håndstrygerens 

tommelfinger, når han eller hun presser stenen ud af 

formen. Kolumba mursten er blandt andet anvendt til 

Skuespilhuset i København og domkirken i Køln.

Den stigende efterspørgsel gør det i 2015/16 nødvendigt 

både at udbygge de eksisterende teglværker og at købe 

nye ovne. Den samlede investering er på knap 100 mio. 

Petersen Tegl er kunde hos to danske banker, og begge vil 

gerne finansiere investeringen med et 8-årigt lån, hvis EKF 

kautionerer for omkring 60 pct. af lånet. Det accepterer 

EKF, og lånet for denne anlægsinvestering er siden da 

afviklet planmæssigt.
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