Finansiering som
ger fler och större
exportaffärer
Vi hjälper svenska företag ut i världen

CASE

Climeon styr skutan
mot grönare energi
Climeon är ett svenskt företag med potential att förändra världens energianvändning. De har utvecklat en teknologi för att omvandla spillvärme och geotermisk värme till grön el. Och när Viking Line ville
använda deras teknologi valde Climeon att finansiera affären med hjälp av Almi och EKN.

När ett företag som Climeon får en order
börjar de bygga upp kostnader. Eftersom
de får betalt först vid leverans så ligger
de ute med pengar fram till dess. Tack
vare lån från Almi och garantier från
EKN kan företag undvika negativa
kassaflöden – samtidigt som de är säkra
på att få betalt.
Climeon är det första företaget som
finansierat en exportaffär med hjälp av
Almis och EKN:s nya lösning. Alexander
Helling, Head of Customer Financing
på Climeon, menar att det skapar
eftertraktade möjligheter.
”Kombinationen av Almis och EKN:s
erbjudanden gör att tillväxtföretag kan
tacka ja till fler exportaffärer. Genom att
våra kunder får bättre finansiering blir
det enklare att genomföra affärerna. Det
är en riktig win-win-situation helt enkelt”,
avslutar Alexander.

”Det nya upplägget gagnar hela affären och alla inblandade”,
säger Alexander Helling på Climeon, som här syns tillsammans
med Håkan Bäckström, regionansvarig på EKN, och Fredrik
Larsson, finansieringsrådgivare på Almi.

Med hjälp av Almi och EKN kan du
lösa köparens behov av lång kredittid och
ditt behov av egen finansiering.

Almi och EKN hjälper dig att
ta vara på världens möjligheter
SÄKERHET OCH LÅN I KOMBINATION GER SMIDIGARE
OCH MER FÖRDELAKTIGA EXPORTAFFÄRER
Med EKN:s garantier är du säker på att få betalt och du kan låna
pengar av Almi under tiden fram till leverans, för att slippa bygga
upp ett negativt kassaflöde.
LÅT DIN KUND DELA UPP SIN BETALNING ÖVER TID
När du försäkrar kreditrisken hos EKN kan den försäkrade
fordran användas som säkerhet för ett lån hos Almi. Räntan
lägger du över på din kund – och du kan ofta ge en riktigt bra
deal, eftersom alternativet för kunden vanligtvis är banklån
med räntor som kan vara högre än i Sverige.
LÖSNINGEN ÄR FRAMTAGEN AV STATLIGA AKTÖRER
I SAMARBETE
EKN bedömer den internationella kundens betalningsförmåga.
Almi bidrar med lån och affärsutveckling till exportföretaget.
Dessutom är SEK med i samarbetet, genom att finansiera en
del av Almis lånefond avsedd för exporterande företag.
FÖR ALLA FÖRETAG SOM VILL VÄXA INTERNATIONELLT
Finansieringslösningen kan användas av företag med upp till
250 anställda, vid små och stora internationella affärer.

Erbjud kredit
och få pengar direkt
Låt kunden betala långsamt, samtidigt som du kan få pengarna snabbt
genom att kombinera Almis och EKN:s erbjudanden.
Innan du skriver avtal med din kund ansöker du om lån hos
Almi och om garanti hos EKN. När du har fått lånelöftet från Almi
och garantiofferten från EKN kan du erbjuda kredit till din kund.
Efter leveransen till din kund kontaktar du EKN och begär
ut garantin. Samtidigt informerar du EKN om att rätten till
ersättning, om kunden inte betalar, ska överlåtas till Almi.
Sedan kan du finansiera fordran hos Almi och få in pengarna.
MED ALMI OCH EKN KAN DU ...
• Erbjuda kredit och vara säker på att få betalt.
• Använda den försäkrade fordran som säkerhet när du ansöker
om lån hos Almi.

KONTAKTA OSS!
Almi

EKN

+46 771 55 85 00

+46 8 788 00 00

www.almi.se

www.ekn.se
info@ekn.se

För affärer med kredittid över 24 månader krävs att minst 15 % av kontraktsbeloppet betalas i förskott innan
leverans. För affärer med kredittider kortare än 24 månader kan EKN inte garantera betalningsrisken om
köparen finns i land inom EU eller i Norge, Schweiz, USA, Kanada, Australien och Japan. Då finns istället privat
kreditförsäkring. Kostnaden för finansiering och försäkring varierar och beror bl a på kredittid, land och risknivå.
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OM ALMI OCH EKN
Almi skapar möjligheter för svenska företag att växa
och utvecklas med hjälp av affärsutveckling, lån och
riskkapital i företagandets alla faser.
EKN är en myndighet med uppdrag att främja svensk
export, genom att försäkra svenska företags risk att inte
få betalt vid såväl små som stora internationella affärer.

Almi Företagspartner: Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm | Tel 0771-55 85 00 | almi.se
Exportkreditnämnden: Kungsgatan 36, Box 3064, 103 61 Stockholm | Tel 08-788 00 00 | ekn.se

