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Sikkerhedspakke

Upside-element til
Vækstfonden

1

COVID-19 Startlån

COVID-19 BA-lån

COVID-19 Syndikeringslån

Virksomheder med omsætning, som er
Tidlig fase virksomheder, som er kommercielt
Virksomheder, som modtager en investering fra en
Virksomheder, som modtager en investering fra
finansieret af investorer, og som før COVID-19
attraktive, men som ikke umiddelbart har
af Vækstfonden godkendt privat investor (Business
en af Vækstfonden godkendt ventureinvestor
ikke ville kunne opnå finansiering fra
venturepotentiale eller ikke aktuelt ønsker at
Angel), typisk på pre-seed eller seed stadiet.
(venturefond, familiekontor og lignende), typisk
pengeinstitutterne.
gå venturevejen.
en moden startup (A-runde og frem).
Formålet med lånene er at afhjælpe COVID-19 relaterede udfordringer for virksomhederne, hvorfor lånene kun er tiltænkt at tilgå virksomheder med COVID-19 relaterede udfordringer.
1) Låntager må ikke være kriseramt1 per 31.12.2019
2) Låneaftalen skal underskrives senest 31.12.2020
3) For lån >5,95 mio. kr.: Hovedstolen overstiger ikke 5,95 mio. kr. tillagt ét af følgende valgfrie beløb: 2x 2019 lønomkostninger eller 25% af 2019 omsætning.
▪ Låntager skal på tilfredsstillende vis kunne i) godtgøre, at finansieringsbehovet skyldes COVID-19 og ii) underbygge omfanget heraf i beløb.
▪ Låntager kan som udgangspunkt kun få én type COVID-19 produkt. Dog kan Låntager godt få både 1) et BA-lån og et Syndikeringslån eller 2) et Startlån og et Investorlån.
Virksomheden skal sandsynliggøre:
Mindre omsætning eller utilstrækkelig
Samtidig kapitaltilførsel fra en godkendt business
Samtidig kapitaltilførsel fra en godkendt
▪ tabt omsætning (fra 1/3-2020),
gældsserviceringsevne. Primært virksomheder,
angel.
ventureinvestor (venturefond, familiekontor eller
▪ investor(er) har trukket tilsagn tilbage,
der tidligere har opnået finansiering ved
lignende).
▪ den oprindelige kapitalrejsningsstrategi er
Innovationsfonden eller anden ”blød
ændret, eller
finansiering” og gennemført forløb i
Lån mellem 5,95-12 mio. kr. kræver yderligere
Lån mellem 5,95-20 mio. kr. kræver yderligere
▪ forsinket nysalg.
accelerator eller lignende.
dokumentation for en væsentlig negativ påvirkning
dokumentation for en væsentlig negativ
som følge af Covid-19.
påvirkning som følge af Covid-19.
Dertil skal virksomheden dokumentere:
▪ at finansieringen sikrer driften 12 mdr. frem
(fra udbetalingen)
Op til 1:3. Matchinggraden beror på endelig
Op til 1:3 (inkl. bløde penge). Matchinggraden
<7,5 mio. kr.: Op til 1:3
<7,5 mio. kr.: Op til 1:3
kreditvurdering.
beror på endelig kreditvurdering.
>7,5 mio. kr.: Op til 1:1
>7,5 mio. kr.: Op til 1:1
Investering foretaget senest 12 måneder før
Krav om samtidighed, men finansiering
Krav om samtidighed.
Krav om samtidighed, men investeringer
ansøgningstidspunktet kan matches.
foretaget senest 3 måneder før
foretaget siden 1/3-2020 kan matches (såfremt
ansøgningstidspunktet kan matches (såfremt
investeringen ikke tidligere er matchet).
finansieringen ikke tidligere er matchet).
1 - 5,95 mio. kr.
0,4 - 2 mio. kr.
0,25 - 12 mio. kr., inkl. eventuelle tidligere match0,25 - 20 mio. kr.
lån.
Cibor 3 mdr. + 5%
Cibor 3 mdr. + 5%
Cibor 3 mdr. + 5%
Cibor 3 mdr. + 5%
0,5 % (dog min. 10.000 kr.)
0,5 % (dog min. 10.000 kr.)
0,5 % (dog min. 10.000 kr.)
0,5 % (dog min. 10.000 kr.)
6 år
6 år
6 år
6 år
Afdragsprofil beror på endelig kreditvurdering
Afdragsprofil beror på endelig kreditvurdering
0-3: ydelsesfrit (renteoprul)
0-3: ydelsesfrit (renteoprul)
4-6: annuitetslån
4-6: annuitetslån
▪ Virksomhedspant (100%)
▪ Virksomhedspant (100%)
Nej
Nej
▪ Udbyttebegrænsningserklæring
▪ Udbyttebegrænsningserklæring
▪ Tilbagetrædelseserklæring på rentebærende
▪ Tilbagetrædelseserklæring på
gæld, ekskl. pengeinstitutter
rentebærende gæld, ekskl. pengeinstitutter
▪ Pant i anparter
▪ 50.000 kr. personlig kaution pr. founder
Ja
Ja
Ja
Ja

Definition: 1) hvis låntager er registreret hos Erhvervsstyrelsen før 31/12-2016: over halvdelen af selskabskapitalen er tabt, 2) virksomheden er eller kan tages under konkursbehandling, eller 3) virksomheden har modtaget redningsstøtte og endnu ikke har
tilbagebetalt lånet etc. NB: Der kan der kan ses bort fra punkt 1), hvis virksomheden efterfølgende (og senest umiddelbart før udbetaling af lånet) har reetableret egenkapitalen således, at den udgør minimum halvdelen af selskabskapitalen, jf. a) en
mellembalance fra en statsautoriseret revisor per seneste kvartal, og b) en erklæring fra virksomheden om, at virksomheden siden seneste kvartal ikke har tabt over halvdelen af selskabskapitalen. Eventuelle udestående ansvarlige lån og/eller konvertible lån
tæller ikke med i denne opgørelse. Der kan endvidere ses bort fra punkt 1, såfremt virksomheden - sammen med virksomhedens koncernforbundne selskaber - har under 50 medarbejdere og en samlet omsætning / en samlet balance på under 10 mio. euro.

