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Høring over Lov om Danmarks Eksport- og Investeringsfond 
 
 
Erhvervsministeriet har udarbejdet udkast til forslag om Lov om Danmarks 
Eksport- og Investeringsfond. Lovforslaget etablerer Danmarks Investe-
ringsfond ved at sammenlægge Vækstfonden, EKF-Danmarks Eksportkre-
dit og Danmarks Grønne Investeringsfond.  
 
Baggrund 
Lovforslaget gennemfører initiativet om etablering af Danmarks Eksport- 
og Investeringsfond i Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi, 
som regeringen indgik den 21. januar 2022 med Socialistisk Folkeparti, 
Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. Som opfølg-
ning på aftalen sendes udkast til forslag om Lov om Danmarks Eksport- og 
Investeringsfond i høring. 
 
Indhold 
Det overordnet formål med lov om Danmarks Eksport- og Investeringsfond 
er at etablere en lovgivningsmæssig ramme for en ny, slagkraftig eksport- 
og investeringsfond.  
 
Formål, målgruppe og aktiviteter 
Danmarks Eksport- og Investeringsfond skal skabe størst muligt samfunds-
mæssigt afkast ved at fremme vækst, fornyelse og eksport samt bidrage til 
den bæredygtige omstilling. Danmarks Eksport- og Investeringsfond får 
mulighed for at udbyde de finansielle produkter, som de tre eksisterende 
fonde i dag kan tilbyde, og fonden vil kunne indgå i de samme aktiviteter, 
som de tre fonde kan i dag. Tilsvarende vil Danmarks Eksport- og Investe-
ringsfonds målgruppe bestå af en foreningsmængde af målgrupperne, som 
de tre eksisterende fonde i dag henvender sig til. Fonden skal udøve sine 
aktiviteter i henhold til gældende internationale aftaler, regler og praksis på 
området, herunder for eksportkreditfinansiering og EU’s statsstøtteregler.  
 
Selskabsform og bestyrelse 
Danmarks Eksport- og Investeringsfond etableres som en selvstændig of-
fentlig virksomhed. Bestyrelsen i Danmarks Eksport- og Investeringsfond 
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og dennes selvstændige offentlige dattervirksomheder udpeges af erhvervs-
ministeren. De forretningsmæssige aktiviteter organiseres indledningsvist 
i to dattervirksomheder, hvor aktiviteterne svarer til de nuværende forret-
ningsområder i henholdsvis EKF-Danmarks Eksportkredit i den ene datter-
virksomhed og Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond i den 
anden dattervirksomhed.  
 
Statslig ejerskab og finansiering 
Erhvervsministeren fastsætter regler om fondens adgang til at optage lån, 
herunder statslige genudlån. Staten garanterer for Danmarks Eksport- og 
Investeringsfond og dennes selvstændige dattervirksomheder i det omfang, 
deres egenkapital og hensættelser ikke er tilstrækkelige. Fonden kan udbe-
tale udbytte til staten på samme måde, som Vækstfonden og EKF-Dan-
marks Eksportkredit kan i dag.  
 
Undtagelser fra anden lovgivning 
Danmarks Eksport og Investeringsfond er underlagt Lov om offentlighed i 
forvaltningen, lov om Folketingets Ombudsmand, forvaltningsloven og ar-
kivloven, om end de forretningsmæssige aktiviteter i fonden er undtaget ud 
fra et hensyn til den nødvendige fortrolighed i forhold til private forret-
ningspartnere. Selskabsloven og Årsregnskabsloven finder, med relevante 
ændringer, anvendelse for Danmarks Eksport- og Investeringsfond.  

 
Ikrafttræden 
Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget 
Lovforslaget forventes at have positive økonomiske konsekvenser for 
dansk erhvervsliv ved at styrke adgangen til risikovillig kapital, herunder 
eksportfinansiering og bæredygtig finansiering. Med lovforslaget viderefø-
res de potentielle negative økonomiske konsekvenser for staten, såfremt 
Danmarks Eksport- og Investeringsfonds og dennes selvstændige offent-
lige dattervirksomheders egenkapital og hensættelser ikke er tilstrækkelige, 
idet staten dermed indtræder i deres forpligtelser. Tilsvarende gælder for 
Vækstfonden, EKF-Danmarks Eksportkredit og Danmarks Grønne Inve-
steringsfond i dag. 
 
Frist for bemærkninger 
Erhvervsministeriet skal bede om eventuelle bemærkninger senest den 11. 
marts 2022. Ministeriet har ikke mulighed for at tage højde for bemærk-
ninger, der modtages efter denne dato. 
 
Det fremgår af høringslisten, hvilke organisationer, myndigheder m.v., 
lovforslaget er sendt i høring hos. 
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Bemærkninger bedes sendt til Karen Leth Jensen (kkj@em.dk) med hen-
visning til j. nr. 2022-2333. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Karen Kri-
stine Leth Jensen på telefon eller pr. mail. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Karen Kristine Leth Jensen (EM-DEP) 
Chefkonsulent 
91 39 94 16 
kkj@em.dk 
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