
Ansøgning foregår via virksomhedens finansie-

ringsinstut. Når finansieringen er klar til at blive 

etableret udfylder finansieringsinstituttet vores 

ansøgningsblanket (finden i nederste dropdown 

med materialer på vf.dk).

Finansieringsinstituttet sender ansøgning med 

tilhørende materiale via mail til ikke-smv@vf.dk. 

Vi kvitterer for modtagelsen ved at sende en 

e-mail retur. Herefter foretager Vækstfonden en 

kreditvurdering på baggrund af det tilsendte ma-

teriale, og når anmeldelsen er godkendt, sender vi 

en oversigt over garantidækning og præmiebeta-

ling - det sker hurtigst muligt (ca. 48 timer).

COVID-19-garanti for store 
virksomheder

Som en del af regeringens redningspakke 
målrettet danske virksomheder, er Vækst-
fondens garantiordning blevet udvidet. Det 
betyder, at virksomheder, der allerede nu 
lider økonomiske tab som følge af coronavi-
rus, kan anvende en garanti via Vækstfon-
den.

• Vækstfonden kan garantere for store 

virksomheders lån eller kredit i finansie-

ringsinstituttet, der skal dække tab eller 

forventet tab i omsætningen på minimum 

30 pct. som følge af spredningen af CO-

VID-19.

• Samme virksomhed kan få garanti flere 

gange - dog kan Vækstfonden ikke garan-

tere for lån til dækning af omsætningstab, 

som vedrører samme periode mere end 

én gang.

• Garantien dækker 70 pct. af finansierings-

instituttets tab.

• Garantien har en løbetid op til 6 år og ned-

skrives årlig lineært i løbetiden.

• Ordningerne gælder indtil videre frem til 1. 

oktober 2020, og gælder også færøske og 

grønlandske virksomheder.

Fakta

Fordele for finansieringsinstituttet

• Garantien reducerer finansieringsinstituttets 

risiko med 70 pct.

• Alle pengeinstitutter, leasingselskaber m.v., 

herunder også udenlandske pengeinstitutter, 

som er reguleret på det europæiske marked 

og/eller EØS, kan søge om en garanti.

• Vækstfonden udbetaler garantien, så snart 

finansieringen er misligholdt.

• Statsgarantien betyder, at finansieringsinsti-

tuttet skal reservere mindre kapital til at dække 

den enkelte finansiering.

Hvem kan søge?

• Store virksomheder (over 250 medarbejdere), 

som har lidt tab i omsætningen på minimum 

30 pct. som følge af COVID-19. 

Hvad koster det?

• En stiftelsesprovision på 0,25 pct. af garanti-

beløbet

• En årlig provision af garantibeløbet, der fast-

sættes på baggrund af finansieringsinstitut-

tets rating af virksomheden.

Sådan søger du

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte os, 

hvis du har spørgsmål til ordningen eller til en 

konkret finansiering. Kontakten er uforplig-

tende og fortrolig.

vf.dk/covid-19 | covid19@vf.dk | 35 29 86 86

Version fra 26. marts 2020

OBS! Denne beskrivelse er ikke udtømmede. Du 
kan finde uddybende information på vf.dk.


