
100 år med EKF

Det var været gode tider for EKF siden lanceringen af 

de mange nye og stærkt efterspurgte produkter i årene 

omkring 2010. De samlede forpligtigelser har rundet 100 

mia. kr., overskuddene er steget næsten hvert år, og der 

er kommet flere medarbejdere og kunder. I 2018 blev der 

sat rekord med samlede nyudstedelser på 33,7 mia. kr. og 

et årsresultat på 618 mio. kr. Rekorden for nyudstedelser 

står endnu, men årsresultatet overgås i både 2019 og 

2020. 

Den nye satsning fra 2010 på SMV-segmentet bringer EKF 

i kontakt med flere virksomheder end nogensinde før. I 

2012 har EKF 454 kunder, og det stiger i løbet af 10-året 

til 646 i 2021. 

Det er imidlertid genetableringen af den statslige kau-

tionsordning og eksportlåneordningen, der især står for 

væksten i EKF´s portefølje. Disse ordninger gør det muligt 

for EKF at indgå i længerevarende finansieringsaftaler, 

hvilket bl.a. er nødvendigt for at finansiere vedvarende 

energiprojekter. Det kan være vanskeligt for bankerne at 

indgå i så langsigtede finansieringsaftaler, hvorfor EKF har 

en helt central rolle i opbygningen af den eksportsucces, 

Danmark har inden for vedvarende energi. Alene i 2018 

er EKF med til at finansiere ny vindturbinekapacitet på 5,1 

GW, og finansiering af miljøprojekter og andre former for 

vedvarende energi er også i vækst. 

EKF bliver i disse år en eftertragtet samarbejdspartner 

for udenlandske banker, der værdsætter EKF´s evne til at 

indgå konstruktivt i langsigtede og innovative finansierings- 

løsninger – ofte med flere parter involveret. En position 

som styrker danske virksomheder markant i den hårde, 

globale konkurrence. 

2018

Største samlede nyudstedelser 
og rekordresultater

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Årets resultat

Mio. kr.
453 378 162 467 598  618 743 746  548

Portefølje

Mia. kr.
63 72 69 79 70  85 93 104  112

Nyudstedelser

Mia. kr.
16,8 15,2 14,1 13,9 11,5  33,7 17,8 23,0  19,2

Antal kunder* 543 635 691 699 709  703 662 655  646

* Ekskl. short term genforsikringskunder
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100 år med EKF

2018 – Største samlede nyudstedelser og rekordresultater fortsat

Det på det tidspunkt største eksportlån i EKF’s historie 

til grønt jernbaneprojekt i Tyrkiet

EKF underskrev i slutningen af 2021 en aftale om det 

største eksportlån i EKFs historie indtil da ved en ceremoni 

i det tyrkiske finansministerium i Ankara. 

- Vi er meget stolte over, at vi har bidraget med et grønt 

lån til et bæredygtigt jernbaneprojekt i Tyrkiet og dermed 

været med til at skaffe arbejdspladser i Danmark, siger 

Thomas Hovard.

Jernbaneprojektet giver danske kontrakter til bl.a. logistik- 

virksomheder, rådgivningsvirksomheder, entreprenører 

samt en række mindre komponentleverandører. Eksport- 

lånet et godt eksempel på, at danske leverandører får 

ordrer, fordi EKF er med, og fordi EKF har et godt ry både 

hos udenlandske eksportkreditinstitutter og hos globale, 

finansielle aktører.

Flere udenlandske banker er nemlig involveret i projektet. 

Herunder en af de største – Standard Chartered Bank, 

hvor EKF har en høj stjerne.

- Standard Chartered Bank søgte efter långivere med en 

stærk rating og stor erfaring med infrastrukturprojekter. 

Her blev vi foretrukket, siger Thomas Hovard.

Jernbanen kommer til at gå fra Bandirma via Bursa, og 

Yenisehir til Osmaneli i det nordvestlige Tyrkiet. Projektet 

bygges af den tyrkiske entreprenør Kalyon, som er en ny 

samarbejdspartner for EKF.

EKF har efterfølgende syndikeret lånet – blandt andet gen-

nem genforsikring via eksportkreditinstitutter i Spanien 

(CESCE) og Polen (KUKE). Dermed bliver EKFs risiko 

reduceret til EUR 33,6 mio. Den samlede finansiering er 

på EUR 1.100 mio. (plus præmie) og fordelt mellem et 

EKF Eksportlån, EKN/SEK-finansiering og en kommerciel 

tranche af lokale banker. Lånet lever op til EU-taksono-

mien for bæredygtig finansiering og klassificeres derfor 

som et grønt lån i markedet.

EKF sælger altså risiko fra ved at genforsikre.

- Det er standard i EKF, fordi vi allerede har en del engage-

ment i Tyrkiet. På den måde bruger vi ikke al vores kapa-

citet på kun et land og får dermed mest muligt ud af vores 

ressourcer, siger Søren Abildgaard, SVP hos EKF.
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EKF (Danmarks Eksportkre-
dit) har givet et historisk

stort eksportlån, der skal være
med til at finansiere en 200 ki-
lometer lang elektrisk højha-
stighedsbane i det nordvestli-
ge Tyrkiet. Flere store danske
underleverandører er koblet
på projektet. 

Eksportlånet på 4,3 mia. kr.
udgør den ene halvdel af fi-
nansieringen på godt 8,3 mia.
kr., hvor den svenske pendant
til EKF står for den anden
halvdel. 

“Det er med længder det
største lån, som EKF har givet i
historien,” fortæller Thomas
Hovard, driftsdirektør i EKF,
kort efter en underskriftscere-
moni i Tyrkiet tirsdag morgen.

Når EKF laver projekter i ud-
landet, er en del af fidusen, at
der skal købes dansk. Der er
kontrakter til virksomheder
inden for logistik, rådgivning
samt entreprenørarbejde.

“Den tyrkiske regering er
forpligtet til at købe dansk for
et minimumsbeløb for at leve
op til låneaftalen,” siger han. 

I udlånskontrakter som
denne er der helt specifikke
krav til, hvad låntageren som
minimum skal købe fra danske
selskaber for at overholde kra-
vene til at låne de 4,3 mia. kr.
fra EKF. I tilfældet med denne
kontrakt ventes det, at der mi-
nimum lander ordre til danske
selskaber på et par hundrede
mio. kr.

Bæredygtige lån
“Det er ordrer til Danmark, der
aldrig ville komme, hvis vi ikke
var involveret i det,” fortæller
Thomas Hovard, der under-
streger, at tyrkerne tager
EKF’s bæredygtighedskrav
meget alvorligt og er meget
professionelle.

De seneste flere årtier er der
bygget massivt af både boliger

og infrastruktur i hele Tyrkiet,
og de tyrkiske entreprenører
er blevet så gode, at de rent
faktisk arbejder over det me-
ste af verden. 

“Vi er meget stolte over, at
vi har bidraget med et grønt
lån til et bæredygtigt jernba-
neprojekt i Tyrkiet og dermed
været med til at skaffe ar-
bejdspladser i Danmark,” si-
ger Thomas Hovard.

Flere udenlandske banker er
involveret i projektet, herun-
der en af de største, nemlig
Standard Chartered Bank. Her
har EKF en høj stjerne.

Sælger risiko fra
“Standard Chartered Bank
søgte efter långivere med en
stærk rating og stor erfaring
med infrastrukturprojekter.
Her blev vi foretrukket,” siger

Thomas Hovard. EKF har ef-
terfølgende syndikeret lånet
blandt andet gennem genfor-
sikring fra andre eksportkre-

ditinstitutter i Spanien (CE-
SCE) og Polen (KUKE). Der-
med bliver EKF’s risiko redu-
ceret til en kvart mia. kr.

EKF sælger altså risiko fra
ved at genforsikre.

“Det er standard i EKF, fordi
vi allerede har en del engage-
ment i Tyrkiet. På den måde
bruger vi ikke al vores kapaci-
tet på kun et land og får der-
med mest muligt ud af vores
kapacitet til mest mulig gavn,”
siger Søren Abildgaard, senior
vice president hos EKF.

Ny samarbejdspartner
Jernbanen kommer til at gå fra
Bandirma via Bursa, og Yeni-
sehir til Osmaneli i det nord-
vestlige Tyrkiet. Projektet
bygges af den tyrkiske entre-
prenør Kalyon, som er en ny
samarbejdspartner for EKF.

EKF har syndikeret lånet,
blandt andet gennem genfor-
sikring. Her går noget af pro-
fitten tabt, men til gengæld er
EKF’s samlede risiko reduce-
ret til en kvart mia. kr.

Lånet lever op til EU-takso-
nomien for bæredygtig finan-
siering og klassificeres derfor
som et grønt lån i markedet.

I Tyrkiet er der også stor
anerkendelse af EKF's arbejde:

“Dette er den første trans-
aktion af sin slags fra det tyrki-
ske finansministerium samt
en meget kreativ og ud-af-
boksen-løsning fra EKF. Det er
altid en fornøjelse og en ære at
få en chance for at samarbejde
med EKF, og jeg ser frem til
endnu mere samarbejde på
andre projekter,” siger Hasan
Kutluhan Çevik, strategi- og
udviklingsdirektør i Kalyon.

Kæmpe eksportlån hjælper
danske selskaber i Tyrkiet
Danmarks Eks-
portkredit hjælper
tyrkere med ny
jernbane og dansk
erhvervsliv med
eksport

Af Thomas Zigler

Tyrkiet har i årtier udbygget
infrastrukturen markant. I
øjeblikket opføres en jernbane
mellem Cerkezkoy og Kapiku-
le. Arkivfoto: Gokhan Balci/
Anadolu Agency/Ritzau
Scanpix

FAKTA
Sådan fungerer EKF

Med en eksportkredit-
garanti fra EKF i ryg-
gen er virksomheden
og dennes bank sikre
på at få deres penge,
selvom køber ikke kan
eller vil betale. For
eksempel når politiske
forhold i et land gør
forretningen umulig.
Går noget galt, betaler
EKF.

EKF kan både hjælpe
med at finansiere
virksomhedens løben-
de drift, skaffe finansi-
ering til virksom-
hedens kunder i ud-
landet og være med at
sikre konkrete eks-
portordrer. 

EKF

4,3
mia. kr. lyder lånet fra EKF

på
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