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EIB-Gruppens aktivitet i Danmark i 2020
• EIB-Gruppens (EIB og EIF) samlede finansiering

EIB-GRUPPENS AKTIVITET I DANMARK

i 2020 udgjorde 809 mio. EUR

• Takket være Den Europæiske Fond
for Strategiske Investeringer – en af
hjørnestenene i investeringsplanen for Europa
– forventes det, at der vil blive mobiliseret nye
investeringer for 6,11 mia. EUR i Danmark

• Christian Kettel Thomsen blev i september
udnævnt til ny næstformand i EIB på vegne
af Danmark
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I 2020 gik EIB-Gruppens finansiering hovedsagelig til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), førende nichevirksomheder inden
for bioteknologi og sundhedsindustrien samt grøn transport. SMV'er, der var hårdt ramt af covid-19-pandemien, fik støtte gennem
et partnerskab med Jyske Bank og den danske erhvervsfremmende institution Vækstfonden. Den Europæiske Investeringsbank
(EIB) finansierede innovative danske virksomheder som Novozymes, der er verdensførende inden for biologiske løsninger, og GN
Store Nord og Demant, som begge udvikler høreapparater. Banken finansierede også biotekselskabet Evaxion, der anvender kunstig
intelligens til at bestemme de mest egnede mål for immunterapi mod cancer og infektionssygdomme.
EIB indgik aftaler om lån, der supplerede eksisterende lån, med danske modparter og indrømmede andre fritagelser og
betalingshenstand for at hjælpe dem med at klare sig igennem covid-19-krisen og dens økonomiske eftervirkninger.
Årets største transaktion var et lån på 150 mio. EUR til de offentlige jernbaner DSB, som blev undertegnet i december 2020. Lånet skal
bruges til indkøb af nye energieffektive tog med lav CO2-udledning.

EIB-Gruppens aktivitet i Danmark i 2020

STØTTE TIL ENZYMFORSKNING I DANMARK
Novozymes forsker i biologiske løsninger med en positiv klimapåvirkning til
anvendelser i industrien, husholdninger og landbrugsfødevareindustrien
Finansieringen støtter arbejdspladser i Novozymes' forsknings- og udviklingsfaciliteter i
Bagsværd og Lyngby
Ofte tænker vi ikke over det, men det, vi foretager os i vores hjem, udleder en masse CO2. Alle processer, lige fra den mad, vi spiser, til
tøjvask, afsætter et stort CO2-fodspor. Den danske innovative biotekvirksomhed Novozymes arbejder netop for at forbedre dette. I
2020 undertegnede EIB en låneaftale på 100 mio. EUR (745 mio. DKK) med Novozymes for at støtte virksomhedens investeringsplaner
inden for forskning og udvikling i de kommende år. Pengene vil primært gå til at finde og producere enzymer, som kan reducere
behovet for traditionelle kemiske produkter. Der er en stigende efterspørgsel efter biologiske løsninger både i industrien og
i husholdninger på grund af deres potentiale til at erstatte mindre miljøvenlige kemikalier eller mere energikrævende processer.
Eksempelvis kan bestemte enzymer anvendes til at vaske tøj ved lavere temperaturer og herved spare energi, eller der kan tilsættes
enzymer til dyrefoder for at reducere CO2-udledningen i landbruget. I tråd med den grønne genopretning efter covid-19-krisen
støtter EIB denne form for initiativer i Danmark og andre europæiske lande.

Årlig EIB-långivning
Projektaftaler undertegnet af EIB i Danmark i 2020 beløb sig til

600 mio. EUR
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Et løft til danske SMV'er
EIF øger eksisterende garantifaciliteter for SMV-investeringer via danske
formidlere
Vækstfondens garanterede investeringsportefølje vil stige til 280 mio. DKK
Den Europæiske Investeringsfond (EIF) bakkede ikke ud af sin sædvanlige forpligtelse over for SMV'er i hele Den Europæiske Union –
faktisk fordoblede den sit engagement. EIF indgik f.eks. en aftale med den danske erhvervsfremmende institution Vækstfonden om
at fordoble sin eksisterende garanti for SMV-finansiering. For at give adgang til finansiering i et segment, hvor der kan være mangel
på traditionel bankfinansiering, blev EIF's tiltag også støttet af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), grundpillen
i investeringsplanen for Europa.
Med fordoblingen af garantien kunne Vækstfonden øge sin SMV-portefølje med finansiering til en værdi af 280 mio. DKK (37,5 mio.
EUR) inden for EU-programmet COSME, som skal øge SMV'ers konkurrenceevne. Aftalen tager sigte på lån til landbrug og til SMV'er
med større risiko, og desuden sætter den Vækstfonden i stand til at give SMV'er bedre adgang til finansiering med et nyt låneprodukt,
der involverer platforme for crowdlending. Dette er den første COSME-transaktion, der støtter crowdlending, fremmer udvikling og
vækst på markedet for alternativ og digital finansiel formidling og herved giver danske SMV'er større adgang til finansiering.
Samtidig betød en vellykket allokering i 2020, at Sydbank fik yderligere garantikapacitet på 205 mio. DKK (ca. 28 mio. EUR) inden
for bankens InnovFin-aftale til innovative SMV'er og små mid cap-selskaber. Sydbank er en af Danmarks største udbydere af SMVfinansiering og opererer i alle regioner. De fordele, der er forbundet med covid-19-delen under InnovFin-garantien, vil også være et
incitament for banken til at støtte SMV'er og små mid cap-selskaber, som er berørt af covid-19.

Den Europæiske Investeringsfond
EIF stillede egenkapital og garantier til rådighed for danske fonde og banker på i alt

209 mio. EUR
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EIB-GRUPPENS SAMLEDE RESULTATER I 2020
Støtte til gode projekter
Projekter godkendt af EIB-Gruppen beløb sig

76,8 mia. EUR
både i og uden for EU

Covid-19-relateret finansiering
EIB-Gruppens covid-19-støtte udgjorde i alt

25,46 mia. EUR

Antal støttede SMV'er
og mid cap-selskaber

425 000
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Grøn finansiering

40 %

af alle EIB-støttede projekter var relevante for
klima og miljømæssig bæredygtighed

Investeringsplanen for Europa
Den Europæiske Fond for Strategiske
Investeringer støttede for

1,228 mia. EUR

finansiering i Danmark i perioden 2015-2020

12 234

arbejdspladser
blev støttet alene i 2020 af EIF's
aktiviteter i de seneste år
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