
GIEKs finansieringsløsninger for 
prosessindustrien / sirkulær økonomi
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– Store og små eksportører over hele landet
– Norske og internasjonale banker
– Offentlige og private kjøpere over hele verden
– Alle næringer

Hvem hjelper vi?

GIEK’s mål er å fremme eksport og bidra til norsk verdiskaping



GIEK er en del av statens virkemiddelapparat 
– vi henviser gjerne
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Tilskudd og
mindre lån

Kortsiktig
kredittforsikring Langsiktige

garantier

Langsiktige
lån

GIEK tar 
finansiell 

risiko
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Leveranse og oppgjørSalgPosisjonering ute
Oppbygning/

omstilling
Oppstart



Et typisk case for GIEK-avlastning:

Kredittverdig
bedrift

>15 
ansatte

Selger til utlandet
direkte (eksportør) eller 

indirekte (underleverandør)

Bedriften skal omstille / vokse f.eks. gjennom:

Ny, stor anleggs-
investering

Levering av større/
mange kontrakter

Trenger kontraktsgarantier
til kjøper i utlandet



Internasjonaliseringsgaranti



Internasjonaliseringsgaranti
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Trenger bedriften å investere hjemme i Norge for å 
oppskalere? GIEK kan stille garanti til en bank som 
finansierer en bedrifts investeringer i anleggsmidler 
i Norge.

NB! GIEK har økt dekningsgraden fra 50 til 75 % 
som følge av korona-situasjonen.
Investeringer i kapasitetsøkende anleggsmidler
GIEK garanterer for lån til investeringer 
anleggsmidler i Norge. Investeringen må direkte 
eller indirekte føre til eksport.
Bedriftens bank søker
Det er bedriftens bankforbindelse som sender inn 
søknad til GIEK. Oppsøk derfor din bankforbindelse.
Vilkår
Minimum 50 prosent av den resulterende 
omsetningen skal være fra eksport.
Garantien gis på markedsmessige vilkår, og GIEK 
deler risikoen med bank på like vilkår.
Maksimal løpetid er normalt inntil 8,5 år, men 
varierer med sektor.

Eksportør Kjøper

Bank

GIEK avlaster

Resultere i > 50 % 
eksportomsetning

Pengestrøm som dekkes av 
GIEKs garanti

Aktør som mottar GIEKs garanti

Risikopunkt for GIEK



Behov:

Finansiere anleggsinvestering

Bedrift: Underleverandør til gjødselsprodusent
(finansieringen kan også gis direkte til 
gjødselsprodusenten)

Behov: Stor investering i ett nytt stor-skala 
vannrenseanlegg for resirkulering av næringsalter
som selges videre til gjødselfabrikken

Løsning:

Krav:

Lånefasilitet fra bank, med avlastning gjennom
GIEKs internasjonaliseringsgaranti

Like vilkår for banken og GIEK
Anleggsmidler ikke omløpsmidler
Min. 50 % av gjødselproduksjonen blir eksportert.

Foto: GIEK



Behov:

Finansiere eksport fremmende 
investering innen havbruk

Bedrift: Nærøysund Aquaservice AS (SMB)

Behov: Kjøpe arbeidsbåter for fiskeoppdrett til for 
eks. vask og inspeksjon samt avlusing

Løsning:

Lån:

Eksportkrav:

Langsiktig finansiering fra SMN, 50% avlastet  
av GIEKs internasjonaliseringsgaranti

Banken stiller lånet men deler kredittrisiko 
med GIEK, normalt 50 %, nå 75 %
Nærøysund Aquaservice er underleverandør
til opprettsselskapene som eksporterer fisk. 

Foto: Fiskeribladet



Långivergaranti
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Långivergaranti
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Eksportør Kjøper

En andel av kontrakt 
betales kontant

Norsk innhold

Garanterer for at kjøper 
tilbakebetaler lån

Bank, f.eks.
Eksportkreditt

GIEKs garanti sikrer finansiering til 
utenlandske kjøpere av norske 
kapitalvarer og tjenester. Långivergaranti 
gis til kjøpers långiver i forbindelse med 
eksportkontrakter.

Behov: 

▪ Eksportbedrift ønsker å tilby finansiering til 
potensielle kjøpere i utlandet.

▪ Utenlandsk kjøper ønsker finansiering for kjøp av 
norsk produkt (utvide banklinjer).

▪ Banken ønsker å dele risiko på utlån til kjøper.

Krav om eksport: Ja

Produkttype: Lånegaranti

Kapitalkilde: Bank eller Eksportkreditt Norge

Hvem søker: Kjøper, bank

Pengestrøm som dekkes av 
GIEKs garanti

Aktør som mottar GIEKs garanti

Risikopunkt for GIEK
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Borregaard bygger nå et nytt fabrikkanlegg i Florida for 
produksjon av høykvalitets lignin basert på fornybare 
råmaterialer, sammen med sin amerikanske partner Rayonier
Advanced Materials. GIEKs garanti har bidratt til finansiering av 
prosjektet som for Borregaard, med hovedsete i Sarpsborg, 
betyr eksport av teknologi og en styrket posisjon i et raskt 
voksende marked for lignin. 

GIEK-garanti bidrar til teknologieksport

▪ Långivergaranti på NOK 350 millioner kroner,  
långiver er SEB.

▪ Långivergaranti er den mest brukte av GIEKs
garantier, og gis til kjøpers långiver i 
forbindelse med eksport-
kontrakter.



Maskineksport til Kina 
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Eksportleveranse: Teknisk utstyr til papirproduksjon 

Eksportør: Alfsen og Gunderson (52 ansatte, Oslo) 

Vårt oppdrag: Bidra til at norske eksportører tildeles 
kontrakter i Asia 

GIEKs bidrag: Hjelpe eksportør med å tilby finansiering 
til sin kinesiske kunde. 
Lån til eksportør fra Eksportkreditt Norge, 
garantert av GIEK.

Resultat: Salgskontrakt til Kina



Kontragarantier
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Solkraftverk i Sør-Afrika

15

Eksport: Bygging av flere nøkkelferdige 
solkraftverk i Sør-Afrika

Behov: Scatec Solar ASA som EPC leverandør 
måtte stille betalingsgarantier overfor 
leverandører samt fullførelsesgarantier 
overfor prosjektselskapet.

Eksportør: Scatec Solar ASA

GIEKs bidrag: Stille kontragarantier og dermed avlaste 
banken som stiller ovennevnte garantier. 

Resultat: Solkraftprosjekt bygges med kompetanse 
fra Norge  



Solenergi fra Glomfjord
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I 2017 inngikk DNB og GIEK en avtale om å stille betalingsgarantier 
og remburser på vegne av Norwegian Crystals til forskjellige 
underleverandører. Underleveransene brukes til å fremstille såkalte 
monokrystalline-blokker (ingoter) til solcellepaneler. Hele produksjonen 
til Norwegian Crystals eksporteres, med Asia som hovedmarked.

Produkt: Materiale til solcellepaneler

Eksportør: Norwegian Crystals 

GIEKs bidrag: Stille kontragarantier for 
betalingsgarantier og remburser – med 
en total størrelse på NOK 60 millioner.

Resultat: Sikre innkjøp til Norwegian Crystals som 
kunne levere under kontrakter til Asia



Kraftgarantier
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Vindkraft til norsk tungindustri

18

Vårt oppdrag: Bidra til at kraftkrevende industri oppnår 
langsiktige kraftkontrakter i markedet

Kraftkjøper: Alcoa (450 ansatte, Mosjøen og Lista) 

GIEKs bidrag: Garanti til kraftprodusenter for kraftkjøp 
på vegne av norske industribedrifter

Resultat: Alcoa inngikk 15 års kraftkontrakter med 
utbyggere av nye vindkraftverk i Nord-
Norge og på Vestlandet.



Les mer på www.giek.no

La oss hjelpe deg – Ta kontakt!

ubf@giek.no
Les mer på 
www.giek.no



Hold deg oppdatert!
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www.giek.no NyhetsbrevLinkedIn


