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Bilaga till ansökan om rörelsekreditgaranti eller garanti för 

investeringskredit för innovativa företag 

 

1. Bakgrund 

1.1 Exportkreditnämnden (EKN) har tecknat ett avtal om motgaranti med Europeiska 

investeringsfonden (EIF) (Motgarantiavtalet) inom ramen för InnovFin:s 

garantiinstrument för små och medelstora företag (InnovFin:s garantiinstrument). 

InnovFin:s garantiinstrument är inrättat under Europeiska unionens (EU) 

ramprogram för forskning och utveckling, Horisont 2020, som bl.a. syftar till att 

underlätta tillgången till finansiering för att stödja utvecklings- och 

innovationsverksamhet hos små och medelstora företag. Motgarantiavtalet 

innebär att EKN under två år från och med den 1 maj 2018 kan återförsäkra vissa 

garantier under InnovFin:s garantiinstrument och därmed erbjuda förmånligare 

rörelsekreditgarantier och garantier för investeringskredit till svenska 

exportföretag som uppfyller garantiinstruments kriterier. 

1.2 För att en garanti utfärdad av EKN ska kunna omfattas av Motgarantin krävs bl.a. 

att sökanden, Kredittagaren och Krediten uppfyller vissa kriterier, att sökanden 

åtar sig att på begäran tillhandhålla viss information och lämnar sitt medgivande 

till revision och platsbesök av EIF eller vissa andra EU-organ och att sökanden 

inkluderar information om InnovFin:s garantiinstrument i relevant extern 

kommunikation. 

2. Definitioner 

Associerat land: (i) ett associerat land under Horisont 2020 (vilket är ett land 

som är part till ett internationellt avtal med EU, i enlighet med artikel 7 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 

december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – 

ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande 

av förordning (EG) nr 1906/2006, och vid var tid gällande bilaga 7 till 

delegationsavtalet under Horisont 2020 Deltagarportal), eller ii) ett  
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utomeuropeiskt land och territorium som tillhör en EU-medlemsstat, men som 

inte är en del av EU enligt med rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 

2001 om Rådets beslut av den 27 november 2001 om associering av de 

utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen, 

Dataskyddsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då 

gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter 

och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (OJ L 008, 12.01.2001, p.1), som 

den ändrats, omformulerats, kompletterats eller ersatts från tid till annan,  

Kredit: den kredit som täcks av den garanti som ansökan avser, 

Kreditavtal: det avtal om kredit som Kredittagare och sökande ingått eller avser 

att ingå och som är föremål för den garanti som ansökan avser, 

Kredittagare: kredittagaren under Kreditavtalet, 

Medverkande land: ett EU-medlemsland eller ett Associerat land, 

Motgarantiavtalet: avtal mellan EKN och EIF om motgaranti för vissa garantier,  

Motgarantin: den motgaranti som regleras av Motgarantiavtalet, 

Relevant part: EIF, EIF:s befullmäktigade, Europeiska investeringsbanken 

(”EIB”), Europeiska revisionsrätten, Europeiska kommissionen 

(”kommissionen”), kommissionens befullmäktigade (däribland Europeiska byrån 

för bedrägeribekämpning (”OLAF”)) och andra EU-institutioner eller -organ som 

har befogenhet att kontrollera tillämpningen av Motgarantin och garantin i 

samband med InnovFin:s garantiinstrument samt varje annat organ som enligt 

tillämplig lag är behöriga att genomföra revisioner eller kontroll (tillsammans 

Relevanta parter). 
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3. Kriterier avseende sökanden och dess verksamhet  

3.1 För att en garanti utfärdad av EKN ska kunna omfattas av Motgarantin, ska 

sökanden uppfylla följande kriterier.  

a) Den sökande ska inte bedriva forskning och innovationsarbete som är 

relaterat till olaglig verksamhet enligt tillämpliga lagar och föreskrifter i 

Sverige eller det land som sökanden eller Kredittagaren är etablerad i (detta 

inkluderar nationell rätt, EU- och internationell rätt, inklusive Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna med tilläggsprotokoll),  

b) Den sökande ska inte bedriva forskningsverksamhet  

i. som syftar till mänsklig kloning för reproduktionsändamål, 

ii. som syftar till förändring av människors arvsmassa och som kan leda 

till att sådana förändringar blir ärftliga (med undantag för forskning 

om cancerbehandling av gonader), 

iii. som syftar till skapandet av mänskliga embryon enbart för produktion 

av stamceller, inbegripet genom somatisk överföring av cellkärnor, 

iv. som är förbjuden i samtliga EU-medlemsstater, eller 

v. i ett Medverkande land som är förbjuden i detta Medverkande land.   

c) Den sökande ska inte befinna sig i någon av följande situationer:   

i. vara försatt i konkurs eller föremål för ansökan om konkurs, 

ii. vara under rekonstruktion eller föremål för ansökan om 

rekonstruktion, 

iii. vara föremål för, eller under de senaste fem (5) åren ha varit föremål 

för, en ackordsuppgörelse eller ansökan om ackordsuppgörelse, 

iv. ha inställt, eller initierat förfarande för att inställa, sin 

affärsverksamhet (frivillig likvidation eller tvångslikvidation), 

v. vara föremål för åtgärd, eller ansökan om åtgärd, som motsvarar 

punkterna i.-iv. ovan i tillämplig nationell lag eller föreskrift, 

vi. den sökande eller personer som är behöriga att representera 

sökanden, har beslutanderätt eller bestämmande inflytande i 
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sökanden, har under de senaste fem (5) åren genom lagakraftvunnen 

dom blivit dömd(a) för en överträdelse inom ramen för sin 

yrkesutövning som skulle kunna påverka sökandens förmåga att 

iaktta villkoren för den garanti ansökan avser, om inte sökanden kan 

visa att tillräckliga åtgärder har vidtagits avseende relevanta personer, 

vii. den sökande eller personer som är behöriga att representera 

sökanden, har beslutanderätt eller bestämmande inflytande i 

sökanden, har under de senaste fem (5) åren genom lagakraftvunnen 

dom blivit dömd(a) för bedrägeri, korruption, deltagande i en 

kriminell organisation, penningtvätt eller annan olaglig handling, där 

sådan olaglig handling är menlig för EU:s finansiella intressen, om 

inte sökanden kan visa att tillräckliga åtgärder har vidtagits avseende 

relevanta personer, 

viii. ha lämnat felaktig information, eller underlåtit att lämna information, 

som krävs för att utvärdera om sökanden kan ansöka om och erhålla 

den garanti ansökan avser,  

ix. finnas registrerad i den centrala databasen över uteslutning som 

upprättats och förvaltas av kommissionen i enlighet med 

kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 1302/2008 av den 17 

december 2008 om den centrala databasen för uteslutning av anbud,  

d) Den sökande ska inte vara etablerad i en jurisdiktion som inte samarbetar 

med EU avseende tillämpningen av internationellt överenskomna 

skattestandarder (t.ex. en jurisdiktion som bedömts som ”non-compliant” av 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och 

globala forumet för transparens och informationsutbyte i fråga om skatter, om 

inte annat har meddelats särskilt av EIF), och 

e) Den sökande ska inte bedriva verksamhet som är väsentligt inriktad på en 

eller flera av de begränsade sektorer som uppräknas i bilaga A. 
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4. Ekonomisk förmån 

4.1 Den sökande ska tillse att den reduktion av sökandens garantipremie som beror på 

att EKN:s garanti omfattas av Motgarantin, tillkommer Kredittagaren i form av 

lägre kostnad för Krediten.  

4.2 Reduktionen ska beräknas enligt nedan och ska fastställas när kreditavtalet ingås. 

EIF:s andel (40 %) multiplicerat med skillnaden mellan räntemarginalen mot 

kund (före garanti) och garantiavgiften för EIF garantin, dvs 40 % x 

(Räntemarginalen – Garantiavgift EIF). 

4.3 Banken ska under kreditens löptid kunna påvisa skillnaden mellan den 

räntemarginal som skulle ha tagits ut utan Motgarantin och den som tagits ut med 

Motgarantin. Räntemarginalen för krediten får inte i något fall bli högre än 

räntemarginalen för en kredit, som inte omfattas av Motgarantiavtalet.  

5. Informationsskyldighet  

5.1 EIF kan komma att begära information från EKN för att kontrollera att en garanti 

som omfattas av Motgarantin uppfyller de villkor som uppställts för att omfattas 

av denna. Sökanden ska vid sådan begäran, förse EKN med relevant skriftlig eller 

muntlig information som EKN kan komma att behöva för detta ändamål. 

5.2 Den sökande ska på begäran utan dröjsmål tillhandahålla dokumentation eller 

muntlig eller skriftlig information beträffande sökande själv och dess verksamhet, 

garantin som ansökan avser, Krediten och Kredittagaren, som krävs för 

framtagande av rapport av EKN eller Relevant(a) part(er).  

5.3 Den sökande ska i Kreditavtalet tillse att Kredittagaren åtar sig att på begäran 

utan dröjsmål tillhandahålla dokumentation eller muntlig eller skriftlig 

information om Kredittagaren själv och dess verksamhet och Krediten som krävs 

för framtagande av rapport av EKN eller Relevant(a) part(er). 

6. Revision, platsbesök m.m.  

6.1 Den sökande bekräftar att Europeiska investeringsfonden (”EIF”), EIF:s 

befullmäktigade, Europeiska investeringsbanken (”EIB”), Europeiska 

revisionsrätten (”revisionsrätten”), kommissionen, kommissionens 

befullmäktigade (däribland Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
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(”OLAF”)) och andra EU-institutioner eller -organ som har befogenhet att 

kontrollera tillämpningen av garantin i samband med InnovFin:s 

garantiinstrument för små och medelstora företag samt varje annat organ som 

enligt tillämplig lag är behöriga att genomföra revisioner eller kontroll 

(tillsammans benämnda ”relevanta parter”) äger rätt att utföra revisioner och 

kontroller samt begära upplysningar om detta avtal och dess uppfyllelse. Den 

sökande ska ge alla relevanta parter tillstånd att göra kontrollbesök och 

inspektioner av dennes affärsverksamhet, räkenskaper och dokumentation. Då 

dessa kontroller kan omfatta kontroll på plats av sökande ska sökande lämna alla 

relevanta parter tillträde till sina lokaler under normal arbetstid.  

6.2 Med hänvisning till ”detta avtal” i punkten 6.1 ovan avses ansökan om garanti 

(inklusive denna bilaga) och den garanti som ansökan avser. 

6.3 Den sökande ska tillse att följande text införs i Kreditavtalet:  

”The [counterparty= Kredittagaren] acknowledges that the European 

Investment Fund (the "EIF"), the agents of the EIF, the European 

Investment Bank (the "EIB"), the Court of Auditors of the European Union 

(the "ECA"), the Commission, the agents of the Commission (including the 

European Anti-Fraud Office ("OLAF")) and any other European Union 

institution or European Union body, which is entitled to verify the use of the 

Counter-Guarantee in the context of the InnovFin SME Guarantee Facility 

and any other duly authorised body under applicable law which is entitled to 

carry out auditor control of activities (collectively, the "Relevant Parties") 

shall have the right to carry out audits and controls and to request 

information in respect of this agreement and its execution. The 

[counterparty] shall permit monitoring visits and inspections by each of the 

Relevant Parties of its business operations, books and records. As these 

controls may include on the spot checks and inspections of the 

[counterparty], the [counterparty] shall permit access to its premises to each 

of the Relevant Parties during normal business hours." 

och/eller motsvarande text på svenska: 

”[Motparten= Kredittagaren] bekräftar att Europeiska investeringsfonden 

(”EIF”), EIF:s befullmäktigade, Europeiska investeringsbanken (”EIB”), 
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Europeiska revisionsrätten (”revisionsrätten”), kommissionen, 

kommissionens befullmäktigade (däribland Europeiska byrån för 

bedrägeribekämpning (”OLAF”)) och andra EU-institutioner eller -organ 

som har befogenhet att kontrollera tillämpningen av garantin i samband med 

InnovFin:s garantiinstrument för små och medelstora företag samt varje 

annat organ som enligt tillämplig lag är behöriga att genomföra revisioner 

eller kontroll (tillsammans benämnda ”relevanta parter”) äger rätt att utföra 

revisioner och kontroller samt begära upplysningar om detta avtal och dess 

uppfyllelse. [Motparten] ska ge alla relevanta parter tillstånd att göra 

kontrollbesök och inspektioner av dennes affärsverksamhet, räkenskaper 

och dokumentation. Då dessa kontroller kan omfatta kontroll på plats av 

[motparten] ska [motparten] lämna alla relevanta parter tillträde till sina 

lokaler under normal arbetstid.” 

7. Marknadsföring  

7.1 Den sökande ska i extern skriftlig kommunikation som rör InnovFin:s 

garantiinstrument, Motgarantin eller den garanti ansökan avser samt i 

Kreditavtalet, inkludera följande text: 

"[Krediten (eller annan benämning av sökandens egen produkt)] is 

supported by the InnovFin SME Guarantee Facility, with the financial 

backing of the European Union under Horizon 2020 Financial Instruments 

and the European Fund for Strategic Investments (EFSI) set up under the 

Investment Plan for Europe. The purpose of EFSI is to help support 

financing and implementing productive investments in the European Union 

and to ensure increased access to financing." 

och/eller motsvarande text på svenska: 

”[Krediten (eller annan benämning av sökandens egen produkt)] stöds av 

InnovFin:s garantiinstrument för små- och medelstora företag, med 

finansiellt stöd från Europeiska unionen inom ramen för Horizon 2020 

Financial Instruments och Europeiska fonden för strategiska investeringar 

(EFSI) som inrättades som en del av Investeringsplanen för Europa. EFSI:s 

syfte är att bidra till finansiering och genomförande av produktiva 
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investeringar inom Europeiska unionen och att säkerställa ökad tillgång till 

finansiering.” 

7.2 Den sökande ska även ge lika framträdande roll till kommissionen, EIF och sig 

själv i sådant kommunikationsmaterial som avses i punkten 7.1 ovan.  

8. Hantering av dokumentation och annan information  

8.1 Den sökande ska tillse att följande information sammanställs, hålls uppdaterad 

och vid var tid finns tillgänglig för EKN och de Relevanta parterna: 

a) information som är nödvändig för att verifiera att villkoren för att erhålla den 

garanti som ansökan avser, inklusive men inte begränsat till att de kriterier 

som uppställs avseende sökanden, Kredittagaren och Krediten, är uppfyllda, 

b) information som är nödvändig för att verifiera att relevanta villkor och 

åtaganden i denna bilaga till ansökan är korrekt implementerade i 

Kreditavtalet, 

c) information om ut- och inbetalningar under Krediten och, i förekommande 

fall, återvinningsförfarande,  

d) information som utvisar på vilket sätt Kredittagaren kommit i åtnjutande av 

den ekonomiska förmånen i form av lägre kreditkostnad till följd av att 

Krediten omfattas av Motgarantin, inklusive information som utvisar vilken 

kreditkostnad Kredittagaren skulle ha haft om garantin inte omfattades av 

Motgarantin respektive vilken kreditkostnad Kredittagaren har för Krediten, 

och 

e) annan information som EKN och Relevant(a) part(er) rimligen kan komma att 

efterfråga. 

8.2 Den sökande ska tillse att all relevant dokumentation avseende den garanti som 

ansökan avser och Krediten sparas och kan tillhandahållas på begäran (inklusive 

vid kontrollbesök av Relevant(a) part(er)) i sju (7) år från det datum som garantin 

som ansökan avser respektive Krediten upphör att gälla.  

8.3 Om EKN eller en Relevant part konstaterar eller annars får kännedom om att det 

saknas eller finns brister i den dokumentation som avses i punkten 8.1 och 8.2 ska 

sökanden utan dröjsmål, och aldrig senare än inom tre (3) månader eller sådan 
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kortare tidsperiod som angivits av en Relevant part, efter det att sökande erhållit 

information om sådana brister, efterkomma instruktioner från EKN eller 

Relevant(a) part(er) och tillhandahålla annan information som skäligen 

efterfrågas av EKN eller Relevant(a) part(er).  

8.4 Den sökande ska utan dröjsmål skriftligen informera EKN om varje omständighet 

som sökanden rimligen bör inse är väsentlig (inklusive, men inte begränsat till, 

varje omständighet och brist i förhållande till de kriterier som uppställs för att 

omfattas av Motgarantin som kan kräva åtgärd från EKN:s och/eller EIF:s sida 

och varje omständighet som kan ha en negativ inverkan på sökandens möjlighet 

att fullfölja sina skyldigheter enligt denna bilaga eller den garanti ansökan avser 

eller EKN:s möjlighet att fullfölja sina skyldigheter enligt Motgarantiavtalet).  

9. Utvärdering av InnovFin:s garantiinstrument  

9.1 Den sökande ska tillmötesgå varje skälig begäran om information inom ramen för 

utvärdering av Innovfin:s garantiinstrument utförd av kommissionen ensam eller 

tillsammans med EIF och/eller EIB.  

9.2 Den sökande ska tillse att Kredittagaren åtar sig motsvarande skyldighet som i 

punkten 9.1, genom att inkludera sådant villkor i Kreditavtalet.  

10. EIF:s marknadsföring av InnovFin:s garantiinstrument  

10.1 EIF äger rätt att på sin webbplats, genom pressmeddelande eller på annat sätt 

offentliggöra information om EKN, sökanden och Kredittagaren, inklusive 

information om: 

a) namn, beskaffenhet och syfte med den garanti som ansökan avser och 

Krediten, 

b) sökandens namn och adress, 

c) omfattning (typ och belopp) av den garanti som ansökan avser, 

d) Kredittagarens namn, adress och i vilket land Kredittagaren har sitt säte, samt 

vilken typ av kredit som Kredittagaren erhållit.  

10.2 Punkten 10.1 gäller dock inte:  
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a) om sökanden skriftligen meddelar EKN i samband med att ansökan om 

garanti lämnas in till EKN, och senast innan EKN utfärdar offert (eller, i de 

fall EKN utfärdar garanti direkt utan föregående offert, garanti), att: 

(i) kravet på offentliggörande av information riskerar att skada 

sökandens kommersiella intressen,  

(ii) kravet på offentliggörande riskerar att kränka enskildas fri- och 

rättigheter under Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, eller 

(iii) kravet på offentliggörande skulle stå i strid tillämpliga lagar och 

föreskrifter, 

b) vad avser Kredittagaren, om  

(i) den andel av Krediten som omfattas av Motgarantin inte överstiger 

SEK 5 200 000 eller, om garantin som ansökan avser lämnas i EUR, 

inte överstiger EUR 500 000, eller 

(ii) Kredittagaren skriftligen meddelar sökanden innan Kredittagaren 

erhåller Krediten, att: 

i. kravet på offentliggörande av information riskerar att skada 

Kredittagarens kommersiella intressen,  

ii. kravet på offentliggörande riskerar att kränka enskildas fri- 

och rättigheter under Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna,  

iii. kravet på offentliggörande skulle stå i strid tillämpliga lagar 

och föreskrifter, eller 

iv. Kredittagaren är en fysisk person. 

10.3 I fall som avses i punkt 10.2 (b) ovan ska sökanden utan dröjsmål skriftligen 

meddela EKN om detta. 

10.4 Den sökande ska på förfrågan från kommissionen skriftligen eller muntligen 

redogöra för skälen till att sökanden motsätter sig offentliggörande enligt punkten 

10.2 ovan. 
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11. Hantering av personuppgifter  

11.1 Genom undertecknandet av denna bilaga till ansökan bekräftar sökanden att 

denne är informerad om och samtycker till: 

a) att EKN i enlighet med artikel 5(a) i Dataskyddsförordningen kommer att 

tillhandahålla EIF, EIB och kommissionen namn, adress och syfte avseende 

sökanden och Kredittagaren samt andra personuppgifter i relation till den 

garanti som ansökan avser, sökanden, Kredittagaren och Krediten,  

b) att personuppgifter som EKN har tillhandahållit EIF, EIB eller kommissionen 

kommer att förvaras upp till sju (7) år efter det senaste infallande datumet av 

antingen (1) det datum då EKN:s Motgarantiavtal med EIF upphör att gälla, 

eller (2) den 30 juni 2022,  

c) att alla förfrågningar från sökanden eller Kredittagaren avseende 

personuppgifter som lämnats till EIF, EIB eller kommissionen och som avser 

bekräftelse, korrigering, borttagning eller modifiering på annat sätt av sådana 

uppgifter, ska ställas till dessa på följande adresser: 

1) avseende EIF:  

European Investment Fund 

37 B avenue J.F. Kennedy 

L-2968 Luxembourg 

Grand Duchy of Luxembourg 

Attention: EIF Data Protection Officer  

2) avseende EIB:  

European Investment Bank 

98-100, boulevard Konrad Adenauer 

L-2950 Luxembourg, 

Grand Duchy of Luxembourg 

Attention: EIB Data Protection Officer 

3) avseende kommissionen: 
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till den Europeiska datatillsynsmannen (eng. European Data Protection 

Supervisor). 

Förfrågningar som åsyftas i denna punkt 11.1 (c) ska hanteras i enlighet med 

artikel 13-19, Avsnitt 5 ”Den registrerades rättigheter” i 

Dataskyddsförordningen, och 

d) att sökanden eller Kredittagaren enligt artikel 32.2 i Dataskyddsförordningen 

äger rätt att lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen, om 

sökanden eller Kredittagaren anser att de rättigheter som tillerkänns denne 

enligt artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har blivit 

kränkta till följd av att EIF, EIB eller kommissionen behandlat dennes 

personuppgifter.  

11.2 Med ”personuppgifter” avses i denna punkt 11 personuppgifter enligt definition i 

Dataskyddsförordningen. 

11.3 EKN kommer att behandla personuppgifter i enlighet med vad som framgår på 

EKN:s hemsida (www.ekn.se).  

12. Förklaringar och åtaganden 

12.1 Genom undertecknandet av denna bilaga bekräftar sökanden: 

a) att sökanden inte bedriver och inte kommer att bedriva sådan verksamhet som 

avses i punkterna 3.1 (a), (b), 

b) att sökanden inte befinner sig i sådan situation eller bedriver sådan verksamhet 

som avses i punkterna 3.1 (c), (d), (e), 

c) att sökanden kommer att uppfylla de villkor som framgår av punkterna 4 -10 

ovan, 

d) att sökanden vid var tid kommer att vidta rimliga åtgärder för att maximera 

återvunnet belopp i enlighet med dess interna riktlinjer och förfaranden, 

e) att sökanden i alla avseenden iakttar, och kommer att iaktta, vid var tid 

tillämpliga EU-rättsliga och nationella lagar och föreskrifter, om överträdelse 

av dessa kan (i) inverka negativt på sökandes möjligheter att efterleva villkor 

och åtaganden enligt denna bilaga eller den garanti som ansökan avser, eller 
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(ii) inverka negativt på EIF:s, kommissionens eller EIB:s intressen under 

Motgarantiavtalet,  

f) att sökanden inte kommer att  

(i) överträda bestämmelser i EU-rätten, genom handling eller 

underlåtenhet, som leder till eller skulle kunna leda till en negativ 

ekonomisk effekt för EU:s allmänna budget eller budgetar som de 

förvaltar, antingen genom en otillbörlig utgift eller genom minskning 

eller bortfall av inkomster som kommer från de egna medel som 

uppbärs direkt för EU:s räkning,1 

(ii) begå bedrägeri, 

g) att sökanden vid var tid tillförsäkrar och svarar för att Krediten och garantin 

som ansökan avser, uppfyller relevanta kriterier för att omfattas av 

Motgarantin, 

h) att sökanden utan dröjsmål informerar EKN skriftligen om den får kännedom 

om någon form av åsidosättande av punkterna (a)-(b) och (e)-(g) ovan,  

i) att oaktat vad som anges under punkterna (e)-(h) ovan, sökanden vid var tid 

kommer följa tillämpliga lagar, förskrifter och branschstandarder avseende 

penningtvätt, anti-terrorism och skattebedrägeri, och  

j) att sökanden inte, annat än till följd av händelser och omständigheter som 

sökanden inte råder över, etablerar sig i en jurisdiktion som inte samarbetar 

med EU avseende tillämpningen av internationellt överenskomna 

skattestandarder (t.ex. en jurisdiktion som bedömts som ”non-compliant” av 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och globala 

forumet för transparens och informationsutbyte i fråga om skatter).  

13.  Samtycke till utlämnande av information 

13.1 Under Motgarantiavtalet har EKN en skyldighet att periodvis och/eller efter 

begäran överlämna, eller på annat sätt tillgängligöra (t.ex. vid inspektion eller 

kontroll hos EKN), vissa uppgifter för EIF eller Relevant(a) part(er). Dessa 

                                                      

 
1 Jfr. artikel 1.2 rådets förordning (EG, EUROATOM) nr 2988/95 av den 18 december 1995 

om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (OJ L 312, 23.12.1995, p. 1) 
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uppgifter kan avse EKN:s efterlevnad av Motgarantiavtalet, sökanden, offert eller 

garanti, Kredittagaren eller Krediten och kan utgöra sådana uppgifter som 

omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

13.2 Genom undertecknandet av denna bilaga till ansökan bekräftar sökanden att 

denne samtycker till att EKN till EIF eller Relevant(a) part(er) överlämnar, eller 

på annat sätt tillgängliggör, varje sådan uppgift som från tid till annan, fordras för 

att EKN ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot EIF under 

Motgarantiavtalet och erbjuda sökanden en garanti i enlighet med sökandens 

ansökan. 

13.3 Den sökande åtar sig att vid var tid tillse att Kredittagaren samtycker till att relevant 

dokumentation eller uppgift överlämnas till EKN, EIF och Relevant(a) part(er). 
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Underskrift (registrerad firmatecknare)  



 

 
 

15:16 

 

 

 

BILAGA A - Begränsade sektorer 

Följande ekonomiska sektorer anses tillsammans utgöra de ”begränsade sektorerna”:  

1. Olagliga ekonomiska verksamheter 

All produktion, handel eller annan verksamhet som är olaglig enligt lag eller 

föreskrifter i den jurisdiktion där denna produktion, handel eller verksamhet 

har sitt säte (”Olaglig ekonomisk verksamhet”).  

Mänsklig kloning för reproduktionsändamål är att anse som en Olaglig 

ekonomisk verksamhet. 

2. Tobak och destillerade alkoholhaltiga drycker 

Produktion av och handel med tobak och destillerade, alkoholhaltiga drycker 

samt liknande produkter.  

3. Framställning av och handel med vapen och ammunition 

Finansiering av framställningen av och handeln med vapen och ammunition, 

oavsett slag. Denna begränsning gäller inte om sådana verksamheter ingår i 

eller hör ihop med specifik EU-politik.  

4. Kasinon 

Kasinon och likvärdiga företag.  

5. Begränsningar inom IT-sektorn 

Forskning, utveckling eller tekniska applikationer som rör elektroniska 

dataprogram eller lösningar, som: 

i) särskilt syftar till: 

a) att stödja någon verksamhet som ingår i de begränsade 

sektorer som anges i punkterna 1–4 ovan,  

b) hasardspel på internet eller onlinekasinon, eller  

c) pornografi,  

eller som: 

ii) är avsedd att göra det möjligt att på olaglig väg:  

a) ta sig in i elektroniska datanätverk, eller  

b) ladda ner elektroniska data.  
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6. Begränsningar inom sektorn för biovetenskap 

Vid tillhandahållande av stöd till finansieringen av forskning, utveckling eller 

tekniska applikationer som gäller 

i) mänsklig kloning för forskningsändamål eller terapeutiska 

ändamål, eller  

ii) genetiskt modifierade organismer (GMO), 

kommer EIF eller EKN begära lämplig specifik försäkran avseende kontrollen 

av de rättsliga och etiska frågeställningarna relaterade till sådan mänsklig 

kloning för forskningsändamål eller terapeutiska ändamål och/eller GMO. 

 

 

 

 

 


