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Flexibla finansieringslösningar
Genom SEK:s finansieringslösningar kan ditt företag nå nya höjder. Vår kompetens, flexibilitet och mångåriga
erfarenhet ger dig konkurrensfördelar på den internationella marknaden.

SEK finansierar svenska exportföretag och
deras utländska kunder

Utlåning till utländska köpare av
svensk export

SEK erbjuder finansiering till utländska köpare
av svenska varor och tjänster.

Utlåning till svenska exportörer

SEK erbjuder finansiering direkt till svenska
exportörer eller deras dotterbolag runt om i
världen.

I huvudsak fokuserar vi på två saker: vi lånar ut
direkt till svenska exportföretag och till utländska
köpare av svenska varor och tjänster. Dina
finansiella behov står i fokus vilket innebär att du
som kund har stora möjligheter att skräddarsy din
finansiella lösning. Vi har över 50 års erfarenhet
av svensk exportnäring och arbetar med svenska
exportföretag som omsätter över Skr 500
miljoner. SEK har den kompetens du behöver för
att göra en säker och hållbar exportaffär.

Våra samarbeten ökar din konkurrenskraft
Vi har ett stort internationellt kontaktnät
av banker och företag. Vi samarbetar även
med andra exportfrämjande aktörer som till
exempel EKN, Business Sweden och Europeiska
Investeringsfonden (EIF). Tillsammans med dessa
aktörer erbjuder SEK olika finansieringslösningar
vilket gör din affär mer konkurrenskraftig.

Tillsammans arbetar vi för en hållbar värld

SEK:s kunder omsätter normalt över

500

Arbetet med att erbjuda hållbara finansiella
lösningar är en naturlig del av vår affär. Vi följer
internationella standarder för att säkerställa att
de affärer vi gör bidrar till ett hållbart samhälle.
Tillsammans med våra hållbarhetsanalytiker
identifierar vi möjligheter och risker i din affär så
att vi tillsammans kan främja övergången till en
klimatsmart ekonomi.

miljoner kronor
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Fördelar med att använda SEK
• Mångårig exportkompetens
• Längre löptider än bankmarknaden
• Vårt ägande ger trygghet och stabilitet
• Ökad konkurrensfördel på exportmarknaden

AB Svensk Exportkredit

3

Medelstora företag

SEK:s finansieringslösningar
Utlåning till utländska köpare av svensk export
Om du har en utländsk kund som vill köpa en vara eller
tjänst av dig kan vi finansiera den utländska kundens
köp. Det finns olika lösningar för detta och vi kommer
tillsammans med dig att hitta den bästa och mest effektiva
lösningen för dig.

Utlåning till svenska exportörer
Om ditt företag behöver rörelsekapital till verksamheten
eller finansiering för ett förvärv kan vi finansiera ditt
exportföretag.

Kundcase
Nedan presenterar vi olika kundcase där du kan läsa mer om våra finansieringslösningar och hur dessa har möjliggjort
tillväxt hos svenska exportföretag.

Utlåning till utländska köpare av svensk export
Dynasafe Demil Systems AB
Dynasafe Demil Systems AB utformar och tillverkar system
för destruktion av både kemiska och konventionella
stridsmedel.
I samband med att Dynasafe vunnit en affär med en
spansk kund inleddes en diskussion mellan SEK och
Dynasafe under hösten 2015. Genom samarbetet mellan
SEK och EKN har SEK kunnat erbjuda Dynasafes kund en
attraktiv finansieringslösning. Genom SEK:s exportkredit
får Dynasafe betalt direkt vid leverans och kan därmed
fokusera mer på framtida affärer. SEK:s lån säkerställs av
EKN:s Långivargaranti.

Fakta
Belopp: USD 6 miljoner
Start: 2016
Löptid: Till 2022
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Utlåning till svensk exportör
Rottneros AB
SEK har tillsammans med en affärsbank finansierat
exportföretaget Rottneros projekt att ersätta fossilberoende
värmeenergi med en modern biobränslepanna.
Rottneros ska under projektet ”Fossilfri energi”
bygga en biobränslepanna, vilken beräknas ge 18-20
MW fossilfri energi. Investeringen i den nya energi- och
utsläppseffektiva biobränslepannan samt ett förbättrat
energisystem på totalt Skr 98 miljoner, kommer
att minimera oljeförbrukningen. Tillsammans med
kapacitetshöjande investeringar kommer reduktionen
av CO2-utsläppen att bli cirka 17 000 ton. Den nya
biobränslepannan kommer att tas i bruk i mitten av 2017.

Fakta
Belopp: Skr 65 miljoner
Start: 2016
Löptid: Till 2020

Förvärvsfinansiering
ITAB Shop Concept AB
ITAB önskade bredda sin finansieringsbas för att säkerställa
fortsätt tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv. Genom
ett tätt samarbete med ITAB:s affärsbank kunde SEK i
samband med förvärvet erbjuda ett lån med en längre löptid
än bankmarknaden. Lånet från SEK bidrog till att ITAB
kunde både diversifiera och förlänga sin skuldstruktur.
ITAB:s framgångsrika förvärvshistorik, samt fortsatta
tillväxtpotential utgjorde en viktig del i SEK:s bedömning.
”Jag ser SEK som ett värdefullt komplement till vår affärsbank.
Genom en upparbetad dialog kunde SEK tillsammans med vår
affärsbank agera snabbt när ett ökat finansieringsbehov uppstod
i samband med det aktuella förvärvet.”
– Samuel Wingren, CFO; ITAB Shop Concept AB

Fakta
Belopp: EUR 32,5 miljoner
Start: 2016
Löptid: Till 2023
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Det här är

SEK

Uppdrag

Vision

SEK:s uppdrag är att på
kommersiella och hållbara
grunder säkerställa tillgång till
finansiella lösningar för svensk
exportnäring. I uppdraget ingår
att administrera det statsstödda
CIRR-systemet.

SEK:s vision är att stärka
svensk exportnärings
konkurrenskraft och
därmed bidra till att skapa
sysselsättning och hållbar
tillväxt i Sverige.

94

Vår kundnöjdhet 2016

256

medarbetare
SEK i siffror 2016

55
miljarder Skr i nyutlåning

1963

SEK:s första
finansiering
M/S Berit

263

miljarder Skr i utlåningsportfölj

3,3
miljarder Skr i gröna lån

Vad behövs från dig för att bli låntagare?
Vi gör en fördjupad bedömning i vår kreditprövning. Bedömningen omfattar analys av kreditrisk, svenskt intresse,
affärsetiska, sociala och miljömässiga risker. Vid höga hållbarhetsrisker görs en detaljerad granskning och krav
ställs för att motverka negativ social- och miljöpåverkan.
Den information vi behöver under kreditprocessen är beroende av den enskilda affärens karaktär, men
innefattar alltid följande:
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Finansiell information

Hållbarhetsprövning

Kundkännedom (KYC)

De tre senaste årsredovisningarna,
samt i förekommande fall aktuella
kvartalsrapporter samt prognos.

Efterlevnad av internationell
standard avseende miljö, arbetsrätt,
mänskliga rättigheter och antikorruption.

Kontroll av kundens identitet,
ägarstruktur, transaktionens syfte
och tillgångarnas ursprung.
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Sverige som arbetsplats
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”SEK finansierar svensk export. Det gör vi
genom olika typer av finansieringslösningar
som vi erbjuder de svenska exportföretagen
och deras kunder runt om i världen.”
- Jane Lundgren Ericsson, Utlåningschef

”SEK är ett komplement till traditionell
bankfinansiering. Med SEK som affärspartner
ökar du möjligheterna för ditt företag att nå
långsiktig och hållbar tillväxt.”
- Andreas Ericson, Chef Medelstora företag

E-post: midcorp@sek.se
Andreas Ericson, Chef Medelstora företag
08-613 83 00
Jens Breaum, Kundansvarig region Väst

André Sebelius, Kundansvarig region Nord

jens.breaum@sek.se

andre.sebelius@sek.se

0727-03 84 41

0707-44 84 61

Helen Junker, Kundansvarig region Syd

Ulrika Virgin, Kundansvarig region Öst

helen.junker@sek.se

ulrika.virgin@sek.se

0703-07 84 40

0705-43 88 28
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