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1.1

Hvem kan yde

Pengeinstitutter, leasingselskaber m.v. (”Långiver”) har mulighed

finansiering med

for at yde nye lån og driftskreditter samt stille nye garantier

en statsgaranti

(”Lån”) med en Covid-Garanti.

(”Covid-Garanti”)
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1.2

Hvilke

Kreditværdige små og mellemstore virksomheder registreret i Det

virksomheder kan

Centrale Virksomhedsregister (CVR) eller i Skràseting Føroya, som

modtage

er omfattet af EU’s definition på små og mellemstore virksomheder,

finansiering med

jf. Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af

en Covid-Garanti

mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder
(2003/361/EF) (”SMV”).

Den virksomhed, som ønsker at optage Lån dækket af en CovidGaranti kan frit vælge om den vil beregne omsætningstab og
kontrollere overholdelsen af øvrige adgangskrav, beløbslofter mv.
på enkeltvirksomhedsniveau eller – hvis virksomheden er en del af
en koncern – på koncernniveau.

I tilfælde af at koncernniveau vælges, er det holdingselskabet eller
det øverste driftsselskab i koncernen, som skal optage Lånet.

I tilfælde af at enkeltvirksomhedsniveau vælges, kan der ydes en
Covid-Garanti til flere virksomheder i samme koncern, så længe
hver enkelt virksomhed opfylder kravene til at modtage en CovidGaranti. Der skal i så fald ansøges om en Covid-Garanti separat for
hver enkelt virksomhed.

Ved en kreditværdig virksomhed forstås som udgangspunkt en
virksomhed, som Långiver er villig til at yde Lån med Covid-Garanti.

Uanset ovenstående kan en Covid-Garanti ikke tilbydes til dækning
af Lån til virksomheder, som pr. 31. december 2019 var kriseramte
i henhold til definitionen i Kommissionens forordning nr. 651/2014,
medmindre virksomheden på tidspunktet for Covid-Garantiens
ikrafttræden er ophørt med at være kriseramt.

En SMV vil navnlig blive anset for ”kriseramt” i henhold til
definitionen i Kommissionens forordning nr. 651/2014 i følgende
tilfælde:

•

SMV’en er et selskab med begrænset ansvar (bortset fra en
SMV, der har bestået i mindre end 3 år) og over halvdelen af
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selskabets tegnede kapital er forsvundet som følge af
akkumulerede tab
eller
•

SMV’en er et selskab, hvor mindst nogle af selskabsdeltagerne
hæfter ubegrænset for selskabets gæld (typisk et
interessentskab eller et kommanditselskab), og over halvdelen
af selskabets kapital som opført i selskabets regnskaber er
forsvundet som følge af akkumulerede tab
eller

•

når SMV’en er under konkursbehandling eller efter de nationale
regler opfylder kriterierne for konkursbehandling på begæring
af dens kreditorer.

Långiver skal indhente bekræftelse på tro og love fra virksomheden
på, at virksomheden ikke var kriseramt pr. 31.12.2019. Hvis
virksomheden var kriseramt pr. 31.12.2019 skal Långiver fra
virksomheden indhente revisorerklæring om, at virksomhedens
egenkapital er reetableret. En erklæring til brug herfor kan findes
på Vækstfondens hjemmeside. Endvidere skal Långiver indhente en
erklæring fra virksomheden på, at virksomheden ikke er blevet
kriseramt i perioden fra tidspunktet for revisorerklæringen og frem
til tidspunktet for Covid-Garantiens ikrafttræden.
1.3

Krav om negativ

Der kan ydes en Covid-Garanti til sikkerhed for Lån til virksomheder

påvirkning af

som har lidt eller forventer at lide et omsætningstab på minimum

Covid-19

30 pct. som følge af spredningen af Covid-19 i hele eller dele af
perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 31. december 2021
(”Covid-Perioden”).

Om virksomheden har lidt eller forventer at lide et sådant
omsætningstab beregnes på grundlag af realiseret og forventet
fremtidigt omsætningstab i en periode på minimum 14 dage, som
ligger indenfor Covid-Perioden. Den periode, som virksomheden har
beregnet sit omsætningstab på baggrund af (”Omsætningstabsperioden”) angives ved ansøgning om Covid-Garanti.

Det er et krav for udstedelse af Covid-Garantien, at den
virksomhed, som Långiver ønsker at tilbyde Lån dækket af en
Covid-Garanti til, på ansøgningstidspunktet kan dokumentere et
realiseret omsætningstab på minimum 30 pct. for en periode på
minimum 14 dage indenfor Covid-Perioden (”Adgangskravet”).

Der skal som udgangspunkt ikke indleveres dokumentation for
beregning af omsætningstabet i Omsætningstabsperioden eller
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Adgangskravet, men Långiver erklærer i forbindelse med ansøgning
om en Covid-Garanti – ved accept af nærværende vilkår – på tro og
love:

-

at Långiver har foretaget en grundig gennemgang af den
dokumentation og de oplysninger, som Långiver har fået
forelagt af virksomheden for, (i) at kravet om, at virksomheden
ikke var ”kriseramt” pr. 31.12.2019, eller på tidspunktet for
Covid-Garantiens ikrafttræden er ophørt med at være
kriseramt, er opfyldt, (ii) at Adgangskravet er opfyldt, (iii)
opgørelsen af omsætningstabet samt (iv) Testberegningen i
punkt 1.4.

-

at Långiver ikke har har fundet væsentlige fejl eller undladelser
i den af virksomheden forelagte dokumentation for
tabsopgørelsen, og at Långiver på den baggrund vurderer,
baseret på Långivers viden og kendskab på tidspunktet for
ansøgningen, at opgørelsen af omsætningstabet giver et
retvisende billede.

Långiver er ved påkrav fra Vækstfonden pligtigt til at udlevere
dokumentation for både beregningen af omsætningstabet i
Omsætningstabsperioden og Adgangskravet.

Hvordan opgøres realiseret og forventet fremtidigt omsætningstab?

Realiseret omsætningstab opgøres som forskellen mellem
virksomhedens omsætning i Omsætningstabsperioden fra 1. marts
2020 indtil ansøgningstidspunktet og omsætningen i den
tilsvarende periode i 2019.

Forventet fremtidigt omsætningstab opgøres som forskellen mellem
virksomhedens forventede omsætningstab i
Omsætningstabsperioden i perioden fra ansøgningstidspunktet og
frem til den 31. december 2021 og omsætningen i den tilsvarende
periode i 2019.

I tilfælde af at 1) der ikke foreligger regnskabstal for
virksomhedens omsætning i den relevante periode i 2019, eller 2)
omsætningen i den relevante periode i 2019 ikke er retvisende for
den omsætning, som virksomheden forventeligt ville have haft efter
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1. marts 2020, eksempelvis fordi der er tale om en virksomhed i
betydelig vækst, opgør Långiver skønsmæssigt virksomhedens
omsætningstab på grundlag af virksomhedens budgetterede
omsætning.
1.4

For hvilket beløb

Der kan ikke stilles en Covid-Garanti for Lån, hvis hovedstol

kan der stilles en

overstiger virksomhedens beregnede omsætningstab for

Covid-Garanti

Omsætningstabsperioden i kr., fraregnet eventuel kompensation for
tab modtaget fra andre statslige ordninger, forsikringer eller
lignende og fraregnet forventet kompensation for tab modtaget fra
andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende (det
”Beregnede Tabsbeløb”).

Uanset størrelsen af det Beregnede Tabsbeløb, kan der dog ikke
ydes garanti for beløb, der overstiger én af følgende grænser
(”Maksimum Beløbet”):
•

det dobbelte af virksomhedens årlige lønsum (inkl.
socialsikringsbidrag samt omkostninger til personale, der
arbejder i virksomheden, men formelt aflønnes af
underkontrahenter) for 2019 eller for det seneste tilgængelige
år, eller, for virksomheder oprettet fra og med 1. januar 2019,
den forventede årlige lønsum i de første to driftsår, eller

•

25 pct. af virksomhedens samlede omsætning i 2019, eller

•

(med behørig begrundelse og på grundlag af selvcertificering fra
virksomheden af dennes likviditetsbehov til driftskapital og
investeringsomkostninger) likviditetsbehovet i de kommende 18
måneder, regnet fra ydelsestidspunktet.

Det er ikke et krav, at alle tre beløbsgrænser beregnes. Det er
eksempelvis ikke et krav, at der sker en beregning af
virksomhedens likviditetsbehov, såfremt det allerede af en
beregning af 25 pct. af virksomhedens omsætning i 2019 kan
konkluderes, at dette beløb svarer til eller overstiger
omsætningstabet.

Långiver skal ved påkrav fra Vækstfonden kunne dokumentere, at
Långiver har forholdt sig til og foretaget en beregning af, om
Maksimum Beløbet er mindre end det Beregnede Tabsbeløb
(”Testberegningen”).

I tilfælde af at Testberegningen viser, at Maksimum Beløbet er
mindre end det Beregnede Tabsbeløb og Långiver desuagtet har
ansøgt om en Covid-Garanti svarende til det Beregnede Tabsbeløb,
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er Covid-Garantien ugyldig, medmindre Testberegningen er baseret
på urigtige eller vildledende oplysninger fra virksomheden og
Långiver ikke vidste eller burde have vidst, at oplysningerne var
urigtige eller vildledende. Covid-Garantien er tillige ugyldig, såfremt
Testberegningen er forkert som følge af Långivers forhold.

Långiver er forpligtet til at sikre, at det fremgår af
kontraktgrundlaget for Lånet, at Lånet forfalder til tilbagebetaling,
såfremt virksomheden har afgivet væsentlige urigtige eller
vildledende oplysninger til Långiver eller Vækstfonden. Har
virksomheden afgivet væsentlige urigtige eller vildledende
oplysninger til Långiver eller Vækstfonden, skal Långiver kræve
Lånet tilbagebetalt, såfremt Vækstfonden måtte give instruktioner
herom.

Der kan stilles en Covid-Garanti for nye Lån til samme virksomhed
flere gange. Der kan dog ikke stilles Covid-Garanti for Lån til
dækning af omsætningstab for hele eller dele af samme periode
mere end én gang.

1.5

Hvad er

En Covid-Garanti dækker ved etablering 90 pct. af hovedstolen på

dækningen under

det Lån, som ydes med en Covid-Garanti (”Garantibeløbet”).

en Covid-Garanti
Garantibeløbet nedskrives årligt, lineært over Lånets løbetid (den
”Ordinære Nedskrivning”).

Den Ordinære Nedskrivning sker over maksimalt 6 år og fremgår af
policen for Covid-Garantien (”Policen”).

Eventuel henstand med afviklingen af Lånet dækket af en CovidGaranti, påvirker ikke den Ordinære Nedskrivning.

En Covid-Garanti kan i intet tilfælde dække mere end 90 pct. af
hovedstolen på Lånet dækket af en Covid-Garanti.
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1.6

Hvad koster en

Vækstfonden opkræver som betaling for Covid-Garanti en

Covid-Garanti

stiftelsespræmie, der udgør 2.500 kr. (”Stiftelsespræmie”), og en
løbende årlig risikopræmie, der udgør 1 pct. af det til enhver tid –
efter Ordinære Nedskrivninger – gældende Garantibeløb (den
”Løbende Årlige Præmie”).

Långiver indbetaler Stiftelsespræmie og den Løbende Årlige Præmie
på vegne af virksomheden. Præmien betales helårligt forud. Betalt
præmie refunderes ikke, uanset om en Covid-Garanti måtte ophøre
og uanset årsagen hertil.

Hvis en præmie ikke er betalt senest på den respektive forfaldsdato
sender Vækstfonden et betalingspåkrav til Långiver. Såfremt
præmien ikke er betalt senest 14 dage efter betalingspåkravets
afsendelsesdato, kan Vækstfonden ophæve Covid-Garantien uden
yderligere varsel og samtidig kræve samtlige forfaldne ikke-betalte
Løbende Årlige Præmier betalt af virksomheden.

Størrelsen på den Løbende Årlige Præmie samt betalingsdatoer for
Stiftelsespræmie og den Løbende Årlige Præmie fremgår af Policen.

Covid-Garantien træder i kraft, når Stiftelsespræmie og første
Løbende Årlige Præmie er indbetalt til Vækstfonden. Såfremt
Stiftelsespræmie og første Løbende Årlige Præmie ikke er indbetalt
til Vækstfonden senest 14 dage efter udstedelse af Policen,
bortfalder Covid-Garantien.
Der betales gebyr for ændringer af en Covid-Garanti. Gebyrsatserne
fremgår af Vækstfondens hjemmeside www.vf.dk.
1.7

Refinansiering /

Vækstfondens dækning under en Covid-Garanti er betinget af, at

afdrag på anden

Lånet dækket under en Covid-Garanti ikke anvendes til

gæld

refinansiering af anden gæld.

Uanset ovenstående må Lånet dækket under en Covid-Garanti dog
godt anvendes til refinansiering af Moms- og A-skattelån bevilliget
under den danske stats hjælpepakker til dansk erhvervsliv under
Covid-19 krisen.

Herudover er Vækstfondens dækning under en Covid-Garanti er
betinget af, at Lånet dækket af Covid-Garanti ikke anvendes til
afdrag på anden gæld til Långiver i en periode på fem måneder
efter garantien træder i kraft. (”Perioden”).
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Med afdrag forstås ikke ordinære renter, som forfalder og skal
betales i Perioden. Herudover må virksomheden i Perioden
endvidere gerne afdrage på leasing- og realkreditydelser. Hvad
angår realkreditydelser er det dog en betingelse for afdrag at
Långiver og realkreditinstituttet ikke er samme juridiske enhed
(dvs. ikke har samme CVR-nr.).

Hvis en virksomhed anvender en udbetaling under et Lån til at
afdrage anden gæld til Långiver i Perioden, kan Vækstfonden træffe
afgørelse om, at Garantibeløbet nedskrives kr. for kr. Dette gælder
dog ikke, såfremt misligholdelsen afhjælpes ved tilbagebetaling af
det relevante beløb til virksomheden senest fem hverdage efter det
tidligste tidspunkt af (i) at Långiver er blevet opmærksom på
forholdet eller (ii) at Långiver har modtaget påkrav herom fra
Vækstfonden.

1.8

Ingen sikkerheder

Det er en forudsætning for gyldighed og dermed Vækstfondens
udbetaling under en Covid-Garanti, at Långiver 1) ikke betinger sig
nogen form for sikkerhedsstillelse og/eller anden afdækning af
hverken virksomheden eller tredjemand end en Covid-Garanti for
Lånet og 2) ikke anvender eksisterende sikkerheder og/eller anden
eksisterende afdækning (uanset om sådanne er stillet af
virksomheden eller af tredjemand) til dækning af tab på Lånet
dækket af en Covid-Garanti.

Uanset ovenstående er det dog tilladt at virksomheden stiller
koncerninterne krydskautioner fra moder-, søster- og/eller
datterselskaber (”Krydskautioner”) til sikkerhed for Lånet dækket
af Covid-Garanti.

1.9

Yderligere

Ansøgning om en Covid-Garanti skal være indgivet til Vækstfonden

betingelser /

senest fem bankdage inden garantiordningens udløbsdato.

rettigheder
Der kan ikke ydes Covid-garanti til virksomheder, der har opnået
Covid-19 garanti for lån, driftskreditter og garantier i henhold til
bekendtgørelse om garantiordning i EKF for udlån til små og
mellemstore virksomheder. Långiver skal indhente bekræftelse fra
virksomheden på, at virksomheden ikke har opnået en sådan
garanti. I tilfælde af, at virksomheden har afgivet urigtige eller
vildledende oplysninger herom, er Covid-Garantien ugyldig, såfremt
Långiver vidste eller burde have vidst, at oplysningerne var urigtige

Side 8

eller vildledende.

Vækstfonden kan ved meddelelse til Långiver træffe afgørelse om
at ophæve statsgarantien, såfremt Långiver har afgivet urigtige
eller vildledende oplysninger til Vækstfonden. Endvidere kan
Vækstfonden træffe afgørelse om at ophæve statsgarantien,
såfremt Långiver har videregivet oplysninger fra virksomheden til
Vækstfonden, og Långiver vidste eller burde havde vidst, at
oplysningerne fra virksomheden var urigtige eller vildledende.

Långiver er forpligtet til at sikre, at det fremgår af
kontraktgrundlaget for Lånet, at Lånet kan forfalde til betaling,
såfremt virksomheden har afgivet væsentlige urigtige eller
vildledende oplysninger til Långiver. Har virksomheden afgivet
væsentlige urigtige eller vildledende oplysninger til Långiver eller
Vækstfonden, skal Långiver kræve Lånet tilbagebetalt, såfremt
Vækstfonden måtte give instruktioner herom.

Nærværende vilkår og Policen skal forelægges virksomheden.

Långiver er forpligtet til at opbevare dokumentation for 1)
Testberegningen og 2) at virksomheden pr. 31.12.2019 ikke var
kriseramt i henhold til definitionen i Kommissionens forordning nr.
651/2014, eller (hvis relevant) dokumentation for, at virksomheden
på tidspunktet for Covid-Garantiens ikrafttrædelse er ophørt med at
være kriseramt, i 10 år fra tidspunktet for ikrafttrædelse af en CovidGaranti.

En overdragelse af Lånet dækket af en Covid-Garanti til en ny
långiver forudsætter Vækstfondens forudgående skriftlige accept.
Långiver kan ikke overdrage en Covid-Garanti til et engagement
med en anden virksomhed.

1.10

Udbetaling under

Covid-Garanti er en tabsgaranti og Långiver skal indsende en

en Covid-Garanti

opgørelse over Långivers endelige tab på Lånet dækket af en CovidGaranti (”Tabsopgørelsen”), hvorefter Vækstfonden træffer
beslutning om udbetaling og/eller tilbagebetaling, jf. dog nedenfor.

Långiver har uanset ovenstående ret til a conto udbetaling af hele
det af Covid-Garantien dækkede beløb (svarende til 90% af
Långivers foreløbigt opgjorte tab) efter påkrav herom fra Långiver,
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selvom det endelige tab, der dækkes af Covid-Garantien, endnu
ikke er opgjort (”Førtidig Udbetaling”). Det er en betingelse for
Førtidig Udbetaling, at det Lån, som Covid-Garantien dækker, er
misligholdt og forfaldent til betaling til Långiver. Påkrav til
Vækstfonden om Førtidig Udbetaling skal være vedlagt kopi af
Långivers påkravsskrivelse til virksomheden.

Vækstfondens pligt til at udbetale statsgarantien suspenderes ikke,
uanset at virksomheden rejser indsigelser mod Långivers krav. Hvis
det efterfølgende ved bindende forlig eller ved en endelig dom
fastslås, at virksomhedens indsigelser er berettigede, hæfter
Långiver over for Vækstfonden for det beløb, som Långiver
uberettiget måtte have modtaget under Covid-Garantien.

I tilfælde af Førtidig Udbetaling vil efterfølgende dækning af enhver
art af Lånet dækket af en Covid-Garanti, eksempelvis, men ikke
begrænset til, dividende fra virksomhedens konkursbo
(”Efterfølgende Dækning”) skulle fordeles med 10 pct. til
Långiver og 90 pct. til Vækstfonden. I relation til Krydskautioner
kan Långiver dog anvende provenuet fra realisation af sådanne til
forlods fuld indfrielse af udestående sikrede beløb for andre
eksisterende engagementer end Lånet dækket af en Covid-Garanti
(opgjort i henhold til det for de eksisterende engagementer
gældende kontraktgrundlag). Et eventuelt overskydende provenu er
herefter at betragte som Efterfølgende Dækning og fordeles i
forholdet 10 pct. til Långiver og 90 pct. til Vækstfonden. Långiver er
forpligtiget til at foretage sædvanlig inddrivelse af krav mod
krydskautionisterne på vegne af Vækstfonden.

I det omfang der er sket Førtidig Udbetaling, er Långiver endvidere
pligtig til i Vækstfondens navn at anmelde Vækstfondens regreskrav
i virksomhedens konkursbo mv. Det skal fremgå af anmeldelsen, at
boets betaling i anledning heraf alene kan ske med frigørende
virkning til Vækstfonden, medmindre Vækstfonden skriftligt har
accepteret, at betaling kan ske til Långiver.

Efterfølgende Dækning kan aldrig bestå af provenu fra realisation af
anden sikkerhedsstillelse for Lånet med en Covid-Garanti end
Krydskautioner, jf. pkt. 1.8.

I perioden fra Førtidig Udbetaling og indtil det tidspunkt, hvor
Tabsopgørelsen foreligger, skal Långiver løbende – og mindst en
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gang årligt – orientere Vækstfonden om, hvornår Tabsopgørelsen
kan forventes.

Såfremt der er udbetalt for meget under en Covid-Garanti
(”Overbetaling”) er Långiver forpligtet til efter påkrav fra
Vækstfonden at tilbagebetale Overbetalingen kr. for kr.
Vækstfondens tilbagebetalingskrav på Overbetaling forrentes fra
tidspunktet for udbetaling under Covid-Garantien efter renteloven.

Uanset om der er sket Førtidig Udbetaling eller ej, har Vækstfonden
før udbetaling under Covid-Garantienret til at kræve oplysninger fra
Långiver (herunder, men ikke begrænset til, eks. kontoudskrifter,
beregninger etc.) til brug for dokumentation for, at nærværende
vilkår, Policen samt Bekendtgørelse er opfyldt. Herudover har
Vækstfonden ret til - i en periode på op til 5 år efter modtagelse af
Tabsopgørelsen - at kræve en revisorerklæring med høj grad af
sikkerhed, der dokumenterer, at Tabsopgørelsen er opgjort korrekt
og at betingelserne i nærværende vilkår, Policen samt
Bekendtgørelse er opfyldt. Långiver afholder omkostningerne til
revisor.

1.11

Opsigelse og

Långiver kan diskretionært og uden omkostninger opsige en Covid-

misligholdelse

Garanti med øjeblikkelig virkning ved meddelelse til Vækstfonden.
Den Løbende Årlige Præmie, som er betalt årligt forud for det år,
hvori der sker opsigelse, refunderes ikke.

Vækstfonden kan med øjeblikkelig virkning ophæve en CovidGaranti som følge af Långivers misligholdelse af Bekendtgørelsen
(som defineret nedenfor), nærværende vilkår og Policen. I tilfælde
heraf er alle forfaldne ikke-betalte Løbende Årlige Betalinger
forfaldne til betaling (”Misligholdelsesbetaling”).
Misligholdelsesbetaling forrentes fra tidspunktet for Vækstfondens
påkrav til Långiver om betaling af Misligholdelsesbetaling efter
renteloven.

1.12

Statsstøtte

En Covid-Garanti indebærer statsstøtte til virksomheden omfattet af
EUF-traktatens artikel 107, stk. 1. Støtten er af EU-Kommissionen
blevet godkendt som forenelig støtte i medfør af EUF-traktatens
artikel 107(3)(b).
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1.13

Videregivelse af

Långiver skal indhente tilladelse fra virksomheden til, at Långiver

oplysninger

må videregive oplysninger om virksomheden til Vækstfonden.

Vækstfonden vil udveksle relevante oplysninger om virksomheden
modtaget fra Långiver, jf. Vækstfondens persondatapolitik
(https://vf.dk/politik-for-personoplysninger/).

1.14

Skattepolitik

Långiver skal indhente bekræftelse fra virksomheden på, at
virksomheden overholder og i Covid-Garantiens løbetid vil
overholde Vækstfondens skattepolitik, der kan findes på
https://vf.dk/samfundsansvar/skattepolitik/ samt at virksomheden
overholder og i Covid-Garantiens løbetid vil overholde gældende
skatteregler (samt relateret lovgivning, herunder blandt andet
hvidvasklovgivning) i de lande, hvor virksomheden driver
forretning, og at virksomheden følger og i Covid-Garantiens løbetid
vil følge de internationale principper for beskatning, som OECD har
udarbejdet.

1.15

1.16

Kontakt-

Spørgsmål vedrørende Covid-Garanti kan rettes til Vækstfonden på

oplysninger

telefon: 35 29 86 00 eller e-mail: kontakt@vf.dk.

Vilkår og forrang

For en Covid-Garanti gælder bestemmelserne i nærværende vilkår,
Policen samt Bekendtgørelse om garantiordning i Vækstfonden for
udlån til små og mellemstore virksomheder nr. 316 af 26. februar
2021 (som ændret ved bekendtgørelse nr. 345 af 4. marts 2021,
bekendtgørelse nr. 731 af 23. april 2021, bekendtgørelse nr. 1345
af 18. juni 2021 og bekendtgørelse nr. 1907 af 4. oktober 2021)
(”Bekendtgørelsen”).

I tilfælde af uoverensstemmelser og/eller fortolkningstvivl har
Bekendtgørelsen forrang.

1.17

Lovvalg og

Covid-Garantien er underlagt dansk ret.

værneting
Enhver tvist som måtte opstå mellem Vækstfonden, Långiver og/
eller virksomheden, der udspringer af en Covid-Garanti, afgøres ved
Københavns Byret som første instans.
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