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Innovasjon Norges Vekstgaranti er gjort mulig gjennom et samarbeid med 
Det europeiske investeringsfondet under instrumentet InnovFin SME Guarantee i  
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon – Horisont 2020                  

 

Erklæring fra Låntaker i tilknytning til Vekstgarantiordningen  

 

 

1. Om Vekstgarantiordningen 

Innovasjon Norges Vekstgaranti har til formål å styrke innovative og/eller raskt voksende små og 
mellomstore bedrifters (SMBer) tilgang til bankfinansiering. Gjennom ordningen tilbyr Innovasjon 
Norge risikoavlastning til banker som yter lån til målgruppen av bedrifter lokalisert i Norge. Dette 
gjøres ved at Innovasjon Norge, innenfor en avtalt utlånsramme, garanterer for 75 % av bankens tap 
på lån inntil NOK 4 000 000 pr. bedrift.  Vekstgaranti vil utgjøre en supplerende sikkerhet i saker hvor 
bedrifter anses kredittverdig, men ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering. 
 
Vekstgaranti er en ordning hvor Innovasjon Norge har inngått en avtale om risikoavlastning 
(kontragaranti) fra Det europeiske investeringsfondet (EIF) under EUs rammeprogram for forskning- og 
innovasjon – Horisont 2020. Gjennom kontragarantien er EIF forpliktet til å dekke 50 % av Innovasjon 
Norges tap under Vekstgarantien. På denne bakgrunn er vilkårene for Vekstgaranti utformet slik at 
også kravene fra EIF blir oppfylt.   

2. Statsstøtte 

Det er beregnet at Lån med Vekstgaranti inneholder et offentlig støtteelement til fordel for Låntaker. 
For bl.a. at Innovasjon Norge skal kunne ta stilling til om Lånet med Vekstgaranti er i overenstemmelse 
med EØS-avtalens statsstøtteregler, må Låntaker besørge relevant informasjon om tidligere mottatt 
offentlig støtte, selskapsstørrelse, finansiell situasjon og eierforhold.  

Har Låntaker eller andre selskaper i samme konsern mottatt offentlig støtte i henhold til 
statsstøtteregelverket for bagatellmessig støtte i løpet av inneværende år og/eller de to foregående 
regnskapsårene? (sett ett kryss) (SkatteFUNN regnes ikke som bagatellmessig støtte). 

☐ Undertegnede bekrefter med dette at foretaket og/eller andre foretak i samme konsern ikke har 
mottatt tilbud om offentlig støtte i henhold til statsstøtteregelverket for bagatellmessig støtte i 
løpet av inneværende eller de to foregående regnskapsårene, jf. Kommisjonsforordning (EF) nr. 
1407/2013 av 18. desember 2013 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 107 og 108 på 
bagatellmessig støtte, publisert i den Europeiske Unions tidende 24.12.2013 nr. L 352/1.  

☐ Undertegnede bekrefter med dette at foretaket og/eller andre foretak i samme konsern har 
mottatt følgende tilbud om offentlig støtte i henhold til statsstøtteregelverket for bagatellmessig 
støtte i løpet av inneværende og/eller de to foregående regnskapsårene, jf. Kommisjons-
forordning (EF) nr. 1407/2013 av 18. desember 2013 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 107 
og 108 på bagatellmessig støtte, publisert i den Europeiske Unions tidende 24.12.2013 nr. L 352/1:  

 
Dersom Låntaker eller andre selskaper i samme konsern har mottatt bagatellmessig støtte siste tre år, 
angi støtten i feltene nedenfor. 

Dato for mottatt støtte    Støttegiver      Støttemottaker   Beløp i kroner 
Dato for mottatt støtte    Støttegiver      Støttemottaker.   Beløp i kroner 
Dato for mottatt støtte    Støttegiver      Støttemottaker.   Beløp i kroner 
Dato for mottatt støtte    Støttegiver      Støttemottaker.   Beløp i kroner 
Dato for mottatt støtte    Støttegiver      Støttemottaker.   Beløp i kroner 
Dato for mottatt støtte    Støttegiver      Støttemottaker.   Beløp i kroner 
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Er Låntaker eid av andre selskaper med 25 % eller mer?  
Hvis ja:  

Selskap Organisasjonsnummer Eierandel i prosent. 
Selskap Organisasjonsnummer Eierandel i prosent. 
Selskap Organisasjonsnummer Eierandel i prosent. 
 

Eier Låntaker andre selskaper med 25 % eller mer?  
Hvis ja: 

Selskap Organisasjonsnummer Eierandel i prosent. 
Selskap Organisasjonsnummer Eierandel i prosent. 
Selskap Organisasjonsnummer Eierandel i prosent. 
 

Låntaker bekrefter at selskapet ikke har fått pålegg om å tilbakebetale tidligere mottatt statsstøtte 
som selskapet ikke har etterkommet.  

3. Ekskluderende situasjoner 

Låntaker bekrefter at selskapet ikke er i en av følgende ekskluderende situasjoner:  

a Det er ikke begjært eller åpnet konkurs i selskapet. Virksomheten i selskapet er ikke avviklet og 
det foreligger heller ikke planer om avvikling. Selskapet har ikke i de siste 5 årene søkt 
kreditorene om frivillig eller tvungen gjeldsordning. 

b Verken aksjonærer, styremedlemmer eller administrerende direktør i selskapet har i de siste 5 
årene vært underlagt konkurskarantene i medhold av konkursloven § 142. 

c Verken selskapet eller sentrale personer i selskapet har i løpet av de siste 5 årene blitt dømt på 
grunnlag av forhold som nevnt i straffeloven §§ 387, 388 eller 389 (korrupsjon). Selskapet eller 
nevnte personer har i samme periode heller ikke blitt dømt for annen økonomisk kriminalitet, 
herunder miljøkriminalitet, skatteunndragelse eller misbruk av offentlige midler. 

4. Forbud mot refinansiering 

Låntaker er kjent med kravet under Vekstgarantiordningen om at lånet skal utgjøre en nettoutvidelse 
av selskapets finansiering. Låntaker bekrefter i denne sammenheng at lånet ikke vil bli benyttet til 
innfrielse eller nedregulering av eksisterende gjeldsforpliktelser i selskapet eller i andre selskaper i 
samme konsern. 

5. Etikk og samfunnsansvar 

Innovasjon Norge har et ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling, herunder til økt samfunnsansvar 
i norsk næringsliv. På denne bakgrunn er det et vilkår for Vekstgaranti fra Innovasjon Norge at 
Låntaker baserer sin virksomhet på høye krav til etiske holdninger, unngår å medvirke til krenkelse av 
menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold eller skadevirkninger for lokalsamfunn/miljø og unngår å 
medvirke til korrupsjon, annen økonomisk kriminalitet, herunder miljøkriminalitet, skatteunndragelse 
eller misbruk av offentlige midler. Det forutsettes at Låntaker har retningslinjer for etikk og 
samfunnsansvar i virksomheten. Låntaker er kjent med og aksepter at brudd på nevnte vilkår vil kunne 
medføre oppsigelse av Vekstgarantien.  
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6. Miljø-innovasjon 

Vil Låntaker gjennomføre innovative aktiviteter som gir, eller som tar sikte på å gi, vesentlige positive 
miljøeffekter? Dette kan for eksempel skje gjennom nye produksjonsprosesser, nye produkter og 
tjenester, ny ledelse, forretningsmetoder, hvis bruk eller implementering kan være med på å forhindre 
eller betydelig redusere risikoen for negative miljøeffekter, forurensning og andre negative 
påvirkninger på miljøet.     

☐JA   ☐NEI 

7. Kontroll og revisjon 

Både Långiver, Innovasjon Norge, EIF og Relevante Parter, jf. definisjonen nedenfor, skal ha rett til å 
kontrollere at vilkårene for Vekstgarantiordningen blir fulgt. I tråd med dette har Låntaker, på 
forespørsel fra nevnte institusjoner, plikt til å fremskaffe og overlevere relevant informasjon (herunder 
personopplysninger) om seg selv og låneforhold som omfattes av Vekstgarantiordningen. Låntaker er 
forpliktet til å arkivere slik informasjon i 5 år etter utløpet av Vekstgarantien.  

I forlengelsen av avsnittet over, skal Låntaker godkjenne og bekrefte nedenstående passus fra EIF:  

“Låntaker bekrefter og godkjenner at Det europeiske investeringsfondet (EIF), den som måtte ha fullmakt til å 

representere EIF, Den europeiske investeringsbank (EIB), Den europeiske revisjonsretten (Revisjonsretten), 

Europakommisjonen, den som måtte ha fullmakt til å representere Europakommisjonen (inkludert Det europeiske kontor 

for bedrageribekjempning (OLAF)) og andre EU-institusjoner eller organer som er utpekt til å kontrollere anvendelsen av 

kontragaranti under instrumentet InnovFin SME Guarantee, samt ethvert annet organ, som i henhold til gjeldende lover 

er bemyndiget til å foreta revisjon eller kontroll, (samlet benevnt “Relevante Parter”) har rett til å gjennomføre revisjon- 

og kontroller samt til å anmode om opplysninger vedrørende denne avtalen og dens effektuering. Låntaker gir alle 

Relevante Parter tillatelse til å gjennomføre kontrollbesøk og å foreta inspeksjoner av Låntakers forretningsdrift, 

regnskaper og arkiver. Da gjennomføringen av disse kontrollrutinene kan omfatte kontroll hos Låntaker, skal Låntaker gi 

alle de Relevante Parter adgang til sine lokaler innenfor alminnelig arbeidstid.” 

 

8. Behandling av personopplysninger 

Vekstgarantiordningen innebærer at Innovasjon Norge, Långiver, EU-Kommisjonen, Den europeiske 
investeringsbanken (EIB) og EIF må behandle og registrere visse personopplysninger om personer 
knyttet til Låntakeren. Innovasjon Norge og Långiver vil i den grad det er nødvendig for å oppnå 
formålet med Vekstgarantiordningen og oppfylle krav oppstilt i relevant lovgivning og avtaleverk, 
utlevere personopplysninger til aktørene involvert i ordningen. 

Personene som det behandles personopplysninger om, har rett til å kreve innsyn, retting og sletting 
hos de relevante aktørene i samsvar med gjeldende regelverk. Når det gjelder Innovasjon Norge og 
Långiver, følger sentrale rettigheter for de registrerte blant annet av personvernforordningen kapittel 
III. For øvrige aktører følger tilsvarende rettigheter av «Regulation (EU) N° 2018/1725 of the European 
Parliament and of the Council, dated 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard 
to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the 
free movement of such data». Låntaker plikter å gi ovennevnte informasjon videre til de personene 
det behandles personopplysninger om. 

9. Evaluering 

Låntaker er forpliktet til å vise velvilje/medvirke til å besvare forespørsler om informasjon knyttet til 
evaluering av Vekstgarantiordningen som gjennomføres av Innovasjon Norge, EIF og/eller andre EU-
institusjoner.  
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10. Etableringsgebyr og garantiprovisjon 

Ved utstedelse av Vekstgaranti beregner Innovasjon Norge et etableringsgebyr på 1 % av det 
maksimale garantiansvaret for det første året, og en løpende årlig garantiprovisjon på 0,75 % av det 
maksimale garantiansvaret for det enkelte år. Garantiprovisjonen beregnes av det potensielle ansvaret 
under garantien uavhengig av det faktiske trekket på lånet. For nedbetalingslån vil det skje en 
nedtrapping av garantien i takt med lånets løpetid, mens for driftskreditt vil garantien gjelde for sitt 
fulle pålydende i hele garantiperioden. Låntaker er kjent med at Långiver på vegne av Låntaker er 
forpliktet til å innbetale etableringsgebyret og garantiprovisjon for det første året i forbindelse med 
etablering av låneforholdet. Låntaker er videre kjent med sin forpliktelse til å innbetale forskuddsvis 
løpende garantiprovisjon direkte til Innovasjon Norge for de påfølgende år. 

11. Bytte av bank 

Låntaker er kjent med at det er mulighet for å bytte bank og få overført løpende Vekstgaranti, 
forutsatt at den nye banken har inngått samarbeidsavtale om Vekstgarantiordningen med Innovasjon 
Norge.  

12. Andre forhold 

Låntaker er kjent med at lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 
(offentlighetsloven) gjelder for Innovasjon Norge, jf. lovens § 2 bokstav c. 

Det er et krav under Vekstgarantiordningen at Låntaker etterlever relevant nasjonal lovgivning og 
EU/EØS-lovgivning som kan påvirke gjennomføringen av Vekstgarantiordningen, inkludert å ha negativ 
betydning for Innovasjon Norge, EU-Kommisjonen eller Det europeiske investeringsfondet (EIF) som 
kontragarantist. 

Låntaker skal ikke etablere seg i en «Non-Compliant Jurisdiction»,1.  

Låntaker bekrefter å ha mottatt skjemaet «Begrensninger i Vekstgarantiordningen», datert 10. mars 
2020, og bekrefter at selskapet ikke er i konflikt med angivelsene i skjemaet. 

Standardvilkårene som gjelder for Innovasjon Norges utstedelse av Vekstgaranti overfor Långiverne, 
ligger på www.innovasjonnorge.no.  

 

1 Uttrykket “Non-Compliant Jurisdiction» skal ha samme betydning som i Innovasjon Norges avtale med Det 
europeiske investeringsfondet (EIF): 
 
“Non-Compliant Jurisdiction” means a jurisdiction (i) listed in the Annex I of the Council of the European Union 
conclusions on the revised European Union list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes, adopted by the 
Council of the European Union at its meeting held on 12 March 2019, and/or (ii) listed in the Annex of the 
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675 of 14 July 2016 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the 
European Parliament and of the Council by identifying high-risk third countries with strategic deficiencies, and/or 
(iii) rated as “partially compliant”, “provisionally partially compliant” or “non-compliant” by the Organisation for 
Economic Cooperation and Development and its Global Forum on Transparency and Exchange of Information for 
Tax Purposes and/or (iv) included in the Financial Action Task Force “Public Statement” (i.e. countries or 
jurisdictions with such serious strategic deficiencies that the Financial Action Task Force calls on its members and 
non-members to apply counter-measures or for which the Financial Action Task Force calls on its members to 
apply enhanced due diligence measures), and/or (v) included in the Financial Action Task Force statement 
“Improving Global AML/CFT Compliance: On-Going process” (i.e. countries or jurisdictions with strategic 
weaknesses in their AML/CFT measures but that have provided a high-level commitment to an action plan 
developed with the Financial Action Task Force), in each case as such statement, list, directive or annex may be 
amended and/or supplemented from time to time. 

http://www.innovasjonnorge.no/
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13. Ytterligere informasjon  

Er det andre forhold eller informasjon som Innovasjon Norge bør opplyses om?  

Skriv inn kommentarer eller supplerende informasjon. 

 

14. Oppsigelse fra Innovasjon Norge 

Låntaker er kjent med at Innovasjon Norge vil kunne si opp Vekstgarantien med 30 dagers skriftlig 
varsel til Långiver og Låntaker dersom Vekstgarantien er utstedt på grunnlag av uriktige opplysninger 
fra Långiver/Låntaker. Det samme gjelder dersom det etter at Vekstgarantien er utstedt, inntrer 
forhold ved Låntaker som innebærer at Låntaker er i brudd med vilkårene angitt i punkt 3 
«Ekskluderende situasjoner», punkt 4 «forbud mot refinansiering», punkt 5 «Etikk og 
samfunnsansvar», punkt 7 «Kontroll og revisjon» og punkt 12 «Andre forhold».  

Låntaker er forpliktet til å informere Innovasjon Norge skriftlig dersom det viser seg at Låntaker kan 
være i brudd med vilkårene for Vekstgarantiordningen. 

15. Bortfall av Vekstgarantien 

Låntaker er kjent med at Vekstgarantien kan falle bort dersom Lånet ikke er benyttet i samsvar med 
kriteriene for Vekstgarantiordningen som fremgår av vedlegg 1 til standardvilkårene «Innmelding av 
lån til Innovasjon Norge under Vekstgarantiordningen» som ligger på www.innovasjonnorge.no.  

Videre er Låntaker kjent med at Vekstgarantien faller bort dersom Lånet ikke har blitt utbetalt, 
eventuelt stilt til Låntakers disposisjon, innen 4 måneder etter den forhåndsbestemte 
utbetalingsdatoen som Innovasjon Norge har fått oppgitt. 

16. Henvendelser til Innovasjon Norge 

Spørsmål angående Vekstgarantiordningen og innholdet i denne erklæringen kan sendes skriftlig til  
vekstgaranti@innovasjonnorge.no  

 
 
…………………………….……den …./….20… 
 

 
for ……………………………………………………….  (org. nr. ……………………………..) 
(navn på Låntaker)  
 
 
 
___________________________________________________ 

Underskrift Låntaker (Signaturberettiget) 
 
 
 
___________________________________________________ 

Underskriften gjentas i blokkbokstaver 

10. mars 2020 

http://www.innovasjonnorge.no/
mailto:vekstgaranti@innovasjonnorge.no
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