Betingelser for EIB-finansiering
SG Finans har fornøjelsen af at tilbyde sine kunder fordelagtig finansiering, der er specifikt tilpasset små og mellemstore
virksomheder. Desuden har vi finansiering rettet mod midcapselskaber.
For at opnå disse fordelagtige vilkår, der tilbydes vores kunder via Den
Europæiske Investeringsbank, er der flere fastsatte betingelser, som skal være
garanteret og opfyldt. Det er kundens ansvar at leve op til kriterierne herfor.
HVILKE KVALIFIKATIONER SKAL EN VIRKSOMHED OPFYLDE FOR AT
VÆRE EN SMV?
Enhver juridisk enhed, der udøver en økonomisk aktivitet, kan betegnes som et
selskab. Desuden skal selskabet opfylde definitionen på ”små og mellemstore
virksomheder”. Pr. definition består mellemstore virksomheder af virksomheder,
der beskæftiger under 250 fuldtidsansatte på konsolideret grundlag.
HVILKE KVALIFIKATIONER SKAL EN VIRKSOMHED OPFYLDE FOR AT
VÆRE ET MIDCAPSELSKAB?
Midcapselskaber er etablerede virksomheder, som stadig anses for at være
selskaber i udvikling. EIB definerer dette segment som et selskab med mindst
250 ansatte og under 3.000 ansatte på konsolideret grundlag. Antallet af ansatte
opgøres som antallet af fuldtidsbeskæftigede.
HVILKE ANDRE KVALIFIKATIONER ER FORUDSAT FOR BEGGE
SEGMENTER?
Herudover skal kunden være en uafhængig virksomhed. Definitionen heraf
indebærer:
i. Selskabet besidder højst 25 % af kapitalen/stemmerettighederne
(afhængigt af hvad der er højst) i én eller flere andre virksomheder.
ii.

Ingen virksomhed besidder en andel på 25 % eller derover af kapitalen eller
stemmerettighederne (afhængigt af hvad der er højst) i selskabet.

iii.

Følgende investorer kan imidlertid eje op til 50 % af kapitalen/
stemmerettighederne, såfremt de ikke udøver en bestemmende indflydelse:
offentlige investeringsselskaber, venturekapitalselskaber og individuelle
investorer, der investerer egne midler (“business angels”), universiteter og
nonprofit-forskningscentre, institutionelle investorer, herunder
regionaludviklingsfonde, selvstyrende lokale myndigheder med et årligt
budget på mindre end 10 mio. EUR og under 5.000 indbyggere.

iii.

EIB’s finansiering må ikke på noget tidspunkt overstige de faktiske
omkostninger ved de(t) finansierede delprojekt(er).

iv.

EIB’s finansiering kan dække 100 % af omkostningerne til leasing af
udstyret, men dette beløb kan aldrig udgøre mere end 12,5 millioner EUR
eller det tilsvarende beløb i en anden valuta.

v.

Delprojektets økonomiske og tekniske levetid kan ikke være kortere end
svarende til 2 år, og varigheden af EIB’s finansiering kan ikke overstige
den økonomiske og/eller tekniske levetid.

vi.

Både operationel og finansiel leasing er berettiget, så længe det
finansierede aktiv har en mellemlang til lang økonomisk levetid.

vii.

Finansielle holdingselskaber, hvis eneste økonomiske aktivitet er at
besidde og forvalte porteføljer af kapitalandele og/eller investeringer i
andre selskaber, og leasingselskaber, der er knyttet til en specifik
producent, er ikke berettigede.

viii.

Er der tilknyttet EU-tilskud, kan summen af tildeling fra EIB og de
eventuelle EU-tilskud anvendt til finansiering af dette delprojekt, ikke
overstige 100 % af investeringsomkostningerne.

ix.

Som hovedregel skal de finansierede delprojekter være beliggende i
Danmark. SG Finans’ kunder og disses investeringer i andre EU-lande er
dog ikke udelukket.

x.

Såfremt der tildeles EIB-finansiering til delprojekter i form af
klimarelaterede investeringer, skal kunden bekræfte, at delprojektet
opfylder specifikke kriterier og betingelser og fastsætte
rapporteringsindikatorer for klimaindsatsen.

IKKE-FINANSIERINGSBERETTIGEDE SEKTORER OG AKTIVITETER?
Kunder, der er berettiget til EIB-finansiering, må ikke drive virksomhed inden
for en eller flere af følgende sektorer:
i.

Produktion af eller handel med våben og ammunition, sprængstofudstyr
eller infrastrukturer, der er specielt konstrueret til militær anvendelse, og
udstyr eller infrastruktur, der medføre en begrænsning af menneskers
individuelle rettigheder og friheder (f.eks. fængsler, detentionscentre af
enhver art) eller som er i strid med menneskerettighederne.

ii.

Levende dyr til forsøg og videnskabelige formål, såfremt det ikke kan
garanteres, at “Europarådets konvention om beskyttelse af hvirveldyr, der
anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål” vil blive overholdt.

iii.

Aktiviteter, der har miljøkonsekvenser, som for de flestes vedkommende
ikke afbødes og/eller kompenseres.

iv.

Aktiviteter, der anses for at være etisk eller moralsk kontroversielle, eller
som er forbudt ved national lov, f.eks. forskning i kloning af mennesker.

v.

Finansielle aktiviteter i forbindelse med køb af goodwill, licenser eller
rettigheder til udnyttelse af mineralressourcer og produktionsrettigheder i
landbrugssektoren.

Partnervirksomheder
iv.

En virksomhed anses for at være en partnervirksomhed, såfremt den
besidder mindst 25 %, men ikke mere end 50 %, af kapitalen/stemmerettighederne (afhængigt af hvad der er højst) i en eller flere virksomheder, og/
eller en anden virksomhed besidder mindst 25 %, men ikke mere end 50 %,
af dens kapital/stemmerettigheder (afhængigt af hvad der er højest).
I det tilfælde udgøres antallet af ansatte af summen af ansatte i selve
virksomheden, plus en andel af ansatte i hver af partnervirksomhederne, i
de umiddelbart forudgående og efterfølgende led i produktionskæden,
hvilket afspejler procentdelen af de aktier/stemmerettigheder, der besiddes.
Tilknyttede virksomheder

v.

To virksomheder anses for at være tilknyttede, såfremt den ene direkte eller
indirekte kontrollerer den anden i kraft af majoriteten af kapitalen/
stemmerettighederne, eller via muligheden for at udøve en bestemmende
indflydelse i medfør af en kontrakt eller ved aftale. I de fleste EU-medlemsstater er tilknyttede virksomheder forpligtede til at udarbejde konsoliderede
regnskaber.
For tilknyttede virksomheder gælder, at antallet af ansatte udgøres af
summen af antallet af ansatte i selve virksomheden, plus det samlede antal
ansatte i hver af de tilknyttede virksomheder. For tilknyttede virksomheders
vedkommende skal antallet af ansatte tælles for alle virksomheder på alle
niveauer i de forudgående og efterfølgende led i produktionskæden.

HVILKE DEL-PROJEKTER KAN FINANSIERES?
De forenklede kriterier for delprojektfinansiering beskrives som:
i.

ii.

De samlede delprojektomkostninger for de nye investeringer fra en kunde,
der skal finansieres gennem EIB, må ikke overstige 25 mio. EUR. Dog kan
delprojektet være en del af en større investering, hvis hver del i sig selv er
økonomisk og teknisk levedygtig og ikke afhængig af realiseringen af en
anden fase. I så fald kan EIB finansiere en af disse dele separat, hvis dets
respektive investeringsomkostninger er under 25 millioner. Delprojektet kan
indeholde nye investeringer i form af enten: a) materielle og/eller
immaterielle anlægsaktiver, eller b) driftskapital, eller c) både a) og b), og
sådanne investeringer skal identificeres med hensyn til placering,
udformning og rettigheder udført I løbet af en periode på op til tre år.
Følgende regler gælder for personbiler og lette erhvervskøretøjer:

a. Køretøjet skal fortrinsvis anvendes til erhvervsformål, og
b. Nye personbilers CO2-emission må ikke overstige 120 g/km, mens nye lette
erhvervskøretøjers CO2-emission ikke må overstige 175 g/km. Kunden skal
i aftalens løbetid opbevare dokumentation for det enkelte køretøjs CO2emission.

vi.

Aktiviteter vedrørende ejendomsudvikling.

vii.

Rent finansielle transaktioner (f.eks. køb af aktier, eller ethvert andet
finansielt produkt).

viii.

Alle andre sektorer, der identificeres som ikke-finansieringsberettigede
sektorer på listen over NACE-koder, som SG Finans informeres om pr. email.

Kunder, der er aktive i mere end én branche, kan opnå EIB-finansiering, selv
om en af kundens sekundære aktiviteter er inden for en ikkefinansieringsberettiget sektor, forudsat at kundens hovedaktivitet er inden for
en finansieringsberettiget sektor. Hovedaktiviteten svarer til den aktivitet, som
bidrager mest til kundens samlede bruttoværditilvækst – målt som indkomst før
renter, skat og afskrivninger.
Uanset om kundens hovedaktivitet er berettiget, er en kunde, for hvem mere
end 10 % af dennes årlige indtægter er fremkommet ved følgende aktiviteter,
ikke berettiget til finansiering fra EIB:
i.

Aktiviteter, der er målrettet produktion eller fremme af brugen af
hasardspil og spilleudstyr.

ii.

Aktiviteter, der er målrettet fremstilling og forarbejdning af tobak eller
distribution af specialtobak samt aktiviteter, der fremmer anvendelsen af
tobak (f.eks. rygekabiner).

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN?
i. Alle finansieringsberettigede delprojekter skal til enhver tid overholde
gældende EU- og national lovgivning.
Delprojekter finansieret af EIB skal overholde bestemmelserne i EU’s direktiver
og nationale love om offentlige indkøb, i det omfang sådanne finder
anvendelse.
For mere information om betingelser gå ind på www.sgfinans.dk.
Har du spørgsmål, så tag endelig kontakt til os.

