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17. januar 2023  

Lånegarantiordning i forbindelse med høye strømpriser  

Korreksjon i Garantiavtale 

Vi er blitt gjort oppmerksomme på en feil i garantiavtalen inngått mellom Eksfin og interesserte banker 

hva gjelder Statens midlertidige lånegarantiordning i forbindelse med høye strømpriser. 

Feilen relaterer seg til maksimumsgrensen for lån som innvilges av banker under ordningen. Klausul 

4 (b)(iii) i garantiavtalen er upresis i så henseende.  

Maksimumsgrensen for lån skal, i samsvar med ESAs godkjennelse av ordningen, ikke overstige 50 

millioner kroner per foretak/ konsern og det laveste av (i) låntakerselskapets gjennomsnittlige årlige 

omsetning de siste tre år eller (ii) 50% av låntakerselskapets strømkostnader de siste 12 måneder før 

den måned lånesøknad er sendt til banken. 

Følgelig skal klausul 4 (b)(iii) endres til å lese som følger (endringene er markert): 

 

 

 

«(b) Det garanterte lånet: 

(i) kan gis i form av kassekreditt eller nedbetalingslån (hvor lån i form av nedbetalingslån 

kan gis med avdragsfrihet i opptil 36 måneder), 

(ii) kan være sikret eller usikret (se klausul 9), 

(iii) skal i beløp, med de ytterligere begrensninger som fremkommer i pkt. (c) nedenfor, ikke 

utgjøre mer enn det høyestelaveste av: 

(A) 15% av låntakerselskapets gjennomsnittlige årlige omsetning de siste tre 

avsluttede regnskapsår, eller de to siste regnskapsår hvis det kun foreligger to 

avsluttede årsregnskap for det relevante låntakerselskapet, eller 

låntakerselskapets omsetning siste regnskapsår hvis det kun foreligger ett avsluttet 

årsregnskap for det relevante låntakerselskapet, eller 

(B) 50% av låntakerselskapets strømkostnader (strømforbruk og nettleie, eksklusive 

merverdiavgift) de siste tolv (12) månedene før den måned lånesøknad er sendt til 

finansforetaket eller, hvis låntakerselskapet er nystartet og har hatt virksomhet i en 

kortere periode enn tolv (12) måneder, 50% av låntakerselskapets strømkostnader 

(strømforbruk og nettleie, eksklusive merverdiavgift) i den perioden 

låntakerselskapet har vært i virksomhet før den måned lånesøknad er sendt til 

finansforetaket, og 

(C)og ikke høyere enn 50 millioner kroner per foretak og konsern (se definisjon av 
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«konsern» i aksjeloven §1-3 for aksjeselskaper, i allmennaksjeloven §1-3 for 

allmennaksjeselskaper og selskapsloven §1-2 for ansvarlige selskap og 

kommandittselskap),» 

 

Eksfin 
Eksportfinansiering Norge 

 

 


