
 

 

Har du brug for en lånegaranti? 

Skrevet af Erhvervsministeriet 

Virksomheder, der er ramt af coronavirus/covid-19, kan søge om statsgaranterede lån og driftskreditter. 

Virksomheder, hvis omsætning er påvirket af coronavirus/covid-19, kan søge om en garanti fra Vækstfonden 

på 70 % af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, herunder pengeinstitutter, leasingselskaber 

mv. 

Der er oprettet to ordninger: Én målrettet SMV’er og én målrettet store virksomheder. For begge ordninger 

gælder det, at virksomhederne skal leve op til en række krav for at kunne opnå en garanti. 

Kontakt dit finansieringsinstitut og tal med dem om dine muligheder for at anvende garantiordningerne. Det 

er ikke muligt at søge om garantien direkte via Vækstfonden. 

 

Garanti til store virksomheder 

Er I en stor virksomhed og ramt på indtjeningen som følge af coronavirus/covid-19, kan Vækstfonden 

garantere for lån eller driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, som kan dække jeres omsætningstab. 

For at komme i betragtning skal virksomheden have oplevet eller forvente et omsætningstab på minimum 

30 %. 

Garantien dækker en del af finansieringsinstituttets risiko og kan dermed give jer lettere adgang til den 

nødvendige finansiering. 

 

Garanti til små og mellemstore virksomheder 

Er din virksomhed en SMV og er du ramt på indtjeningen som følge af coronavirus/covid-19, så kan 

Vækstfonden garantere for lån eller driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, som kan dække dit 

omsætningstab. For at komme i betragtning skal din virksomhed have oplevet eller forvente et 

omsætningstab på minimum 30 %. 

Garantien dækker en del af finansieringsinstituttets risiko og kan dermed give dig lettere adgang til den 

nødvendige finansiering. 



 
 

 

Da der til denne ordning er tilknyttet en statslig tabsramme, kan finansieringsinstituttet på baggrund af 

garantien yde lån og driftskreditter på mere favorable vilkår, end det ellers ville være muligt. 

Målrettet både store og små virksomheder 
Der bliver lavet to ordninger: En målrettet danske SMV’er og en målrettet større virksomheder. Ved begge 

ordninger gælder det, at virksomhederne skal leve op til en række krav for at kunne søge en kaution. 

For at være omfattet af ordningen skal virksomheden kunne dokumentere, at man har oplevet et driftstab 

på over 50 pct. Derudover skal virksomhedens likviditetsudfordring være opstået i forbindelse med 

spredningen af COVID-19, således at virksomheden alene er kommet i midlertidige likviditetsmæssige 

problemer grundet dette. 

En kaution dækker 70 pct. af restgælden på finansieringer 

 

Hvor skal man henvende sig? 
Virksomheder, der i særlig høj grad er påvirket af COVID-19, kan søge om kaution fra Vækstfonden via deres 

egen bank. Vækstfonden samarbejder med alle danske banker. Kontakt din bank eller finansieringsinstitut, 

og tal med dem om dine muligheder for at anvende kaution fra Vækstfonden. 


