Vilkår for EIB-Finansering
Offentlige og private foretak
Som et resultat av det kontinuerlige gode forholdet mellom SG FINANS AS og Den europeiske investeringsbanken (EIB), har vi gleden av å tilby våre kunder fordelaktig finansiering skreddersydd til klimarelevante delprosjekter med fokus på lavkarbon transportmetoder i Norge.

For å få disse gunstige vilkårene som vi tilbyr kundene våre, er det flere kriterier som må være oppfylt.
Forholdene varierer fra endelig mottaker, slik at kunden må identifisere segmentet vedkommende tilhører.
Kvalifikasjonene til hver mottaker og kvalifiserte delprosjekter vises nedenfor. Kunden har ansvar for å oppfylle
disse kriteriene.

viii.

Som en hovedregel skal delprosjektene som skal finansieres, være i Norge. Men SG
Finans-klienter og deres investeringer i andre EU-medlemsstater er ikke utelukket.

ix.

Finansieringen fra EIB må bevilges til delprosjekter i form av investeringer i 		
klimarelaterte tiltak. Det økonomiske, miljømessige, tekniske og økonomiske 		
aspektet ved delprosjektet vil bli vurdert av SG FINANS AS og bekreftet for kunden.

HVA ER KRAVENE FOR Å REGNES SOM OFFENTLIGE FORETAK?
Offentlige foretak er definert som staten, regionale eller andre lokale administrative enheter, offentligrettslige
organer, sammenslutninger dannet av en eller flere slike myndigheter eller en eller flere offentligrettslige organer.
HVA ER KRAVENE FOR Å REGNES SOM PRIVATE FORETAK?

UTELUKKEDE SEKTORER OG AKTIVITETER
Kunder som er kvalifisert for EIB-finansiering, skal ikke drive virksomhet innen én eller flere av følgende sektorer;
i.

Produksjon av eller handel med våpen og ammunisjon, eksplosiver eller infrastruktur som er spesifikt
beregnet på militær bruk, og utstyr eller infrastruktur som begrenser menneskers individuelle rettigheter
og frihet (dvs. fengsler, interneringssentre i hvilken som helst form) eller i strid med 				
menneskerettighetene.

De samlede delprosjektkostnadene for de nye investeringene til en kunde som skal finansieres gjennom EIB skal
ha investeringskostnader på minst EUR 40 000 og ikke overskride et beløp tilsvarende 25 millioner euro. Men
delprosjektet kan være en del av en større investering hvis hver del er økonomisk og teknisk levedyktig i seg
selv, og ikke avhengig av gjennomføringen av en annen fase. I dette tilfellet kan EIB finansiere én av disse delene
separat hvis de respektive investeringskostnadene er under 25 millioner.

ii.

Levende dyr for eksperimentelle og vitenskapelige formål i den grad overholdelse av Europarådets 		
konvensjon om beskyttelse av virveldyr som brukes til eksperimenter og andre vitenskapelige 		
formål ikke kan garanteres.

iii.

Aktiviteter som har miljømessige konsekvenser som ikke i særlig grad reduseres og/eller kompenseres.

Delprosjektet skal inkludere nye investeringer enten i: a) materielle og/eller immaterielle aktiva, eller b) og slike
investeringer kan identifiseres i form av plassering, design og fordeler, utført over en periode på inntil 3 år for
privat sektor og 5 år for offentlig sektor. For å unngå tvil kan finansiering fra EIB ikke bevilges til delfinansiering
som refinansierer tidligere finansieringer for samme delprosjekt (med mindre slik ny delfinansiering er for et større
beløp, der en finansiering bare er mulig for dette økte beløpet).

iv.

Aktiviteter som vurderes som etisk eller moralsk kontroversielle, eller som er forbudt etter nasjonal rett,
f.eks. forskning på menneskelig kloning.

v.

Finansiell aktivitet som involverer kjøp av goodwill, lisenser eller rettigheter for utvinning og produksjon
av mineralressurser i landbrukssektoren.

vi.

Eiendomsutviklingsaktivitet.

DE FORENKLEDE KRITERIENE FOR DELPROSJEKTFINANSIERING ER FØLGENDE:

vii.

Rene finansielle transaksjoner (f.eks. kjøp av aksjer eller andre finansielle produkter).

Offentlige og private foretak:

viii.

Alle andre sektorer som identifiseres av EIB som ikke-kvalifiserte sektorer gjelder ikke for EIB-		
finansiering.

ix.

Kunder som er aktive i mer enn én sektor er kvalifisert for EIB-finansiering selv om en sekundær aktivitet
for kunden er innen en utelukket sektor, forutsatt at kundens hovedaktivitet er innen en ikke-utelukket
sektor. Hovedaktiviteten tilsvarer den aktiviteten som bidrar mest til kundens samlede bruttoverdi – målt
som inntekt før renter, skatt og avskriving.

Private foretak er definert som privateide bedrifter med minst 3000 ansatte på konsolidert grunnlag.
HVA ER ET DELPROSJEKT?

i.

ii.

EIB-finansiering skal bevilges til delfinansiering, for delprosjekter som har 		
investeringskostnader på minst EUR 40 000 og ikke overstiger EUR 25 millioner. 		
Men delprosjektet kan være en del av en større investering hvis hver del er 		
økonomisk og teknisk levedyktig i seg selv, og ikke avhengig av gjennomføringen av
en annen fase. I dette tilfellet kan EIB finansiere én av disse delene separat hvis 		
de respektive investeringskostnadene er under EUR 25 millioner.
En EIB-finansiering skal være opptil 75 % av de respektive delprosjektkostnadene,
men skal ikke overskride de kvalifiserte delprosjektkostnadene eller 			
delfinansieringsbeløpet.

iii.

Hvis et delprosjekt finansieres med økonomisk støtte fra EU, skal summen av 		
finansieringen fra EIB og den økonomiske støtten fra EU ikke på noe tidspunkt 		
overskride 75 % av kostnaden for delprosjektet.

iv.

Delprosjektets økonomiske og tekniske levetid skal være av mellomlangsiktig til 		
langsiktig art, med en levetid som normalt ikke er under tre år for privat 			
sektor og fem år for offentlig sektor, og EIB-finansieringens varighet 			
skal ikke overskride den økonomiske og/eller tekniske levetiden.

v.
vi.
vii.

Finansieringen fra EIB skal ikke på noe som helst tidspunkt overskride den faktiske
kostnaden ved delprosjektet eller delprosjektene som skal finansieres.
Bare finansiell leasing er kvalifisert, så lenge den finansierte eiendelen har en 		
mellomlangsiktig til langsiktig økonomisk levetid.
Finansielle holdingselskaper der den eneste økonomiske aktiviteten er å eie og 		
forvalte en portefølje av egenkapitalinteresser og/eller investeringer i andre 		
selskaper, og leasingselskaper tilknyttet en spesifikk produsent, er ikke kvalifisert.

Uavhengig av hvorvidt kundens hovedaktivitet er kvalifisert, er enhver kunde der mer enn 10 % av årsinntektene
genereres av følgende aktiviteter, ikke kvalifisert for EIB-finansiering:
i.

Aktiviteter som er rettet mot produksjon eller tilrettelegging for bruk av gambling og relatert utstyr.

ii.

Aktiviteter som er rettet mot tobakkproduksjon, fremstilling, bearbeiding eller distribusjon av
spesialtobakk, og aktiviteter som legger til rette for bruk av tobakk (f.eks. «røykehaller»).

Enheter som er gjenstand for en beslutning om eksklusjon fra EIB kvalifiserer ikke for EIB-finansiering. Enheter
som for øyeblikket utelukkes, vises på EIBs nettsted
OVERHOLDELSE AV REGELVERK
Alle delprosjekter som er kvalifisert for finansiering, må til enhver tid overholde gjeldende EU-regelverk og
nasjonal lovgivning.
Delprosjekter som finansieres av EIB, må overholde EU-direktiver og nasjonale lover om innkjøp, hvis det er
relevant. Mer informasjon om krav til overholdelse av regelverk finnes på EIB sin hjemmeside.

SG FINANS AS
SG Finans AS is Norway’s leading finance company within equipment
leasing and factoring. The company’s products are marketed under the
trademarks SG Equipment Finance and SG Factoring. The company is
a part of the French Societe Generale Group, one of Europe’s largest
financial corporations.
SG Finans has a strong local presence with 50 years history and 21 offices
in Norway, Sweden and Denmark. The head office for the Scandinavian
businesses is located at Lysaker (Oslo/Norway). The company
has total managed assets of NOK 37 billion and 360 skilled employees,
all working to provide our customers and partners with solutions for their
business.
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