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Tillkännagivande om genomförande av SMF-garantifaciliteten enligt ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation 2007–2013
(Text av betydelse för EES)

(2007/C 226/02)
Detta tillkännagivande riktar sig till finansiella intermediärer för små och medelstora företag, t.ex. banker
och institut som förvaltar garantiordningar. I tillkännagivandet beskrivs ett finansiellt instrument, SMF-garantifaciliteten, som har till syfte att förbättra de finansiella förutsättningarna för små och medelstora företag
genom att göra det lättare för dem att få tillgång till finansiering genom lån och eget kapital.
SMF-garantifaciliteten förvaltas av Europeiska investeringsfonden (EIF) för Europeiska kommissionens
räkning enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 1639/2006/EG av den 24 oktober 2006 om att
upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007–2013).
Programmet står öppet för EU-medlemsstaterna och de Eftaländer som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), för anslutningsländer och kandidatländer som omfattas av en relevant föranslutningsstrategi, för länder i västra Balkan i enlighet med de tillämpliga ramavtalen samt för andra länder
som ingår i den förteckning över deltagande länder som tidvis offentliggörs i Europeiska unionens officiella
tidning.
De ungefärliga totala budgetanslagen för de finansiella instrumenten inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation är 1,1 miljarder euro, varav cirka hälften har anslagits för SMF-garantifaciliteten för
perioden 2007–2013.
SMF-garantifaciliteten ska utställa motgarantier eller i förekommande fall garantier som kompletterar de
garantiordningar som används i deltagande länder, samt direkta garantier då det gäller andra lämpliga finansiella intermediärer.
Faciliteten består av följande fyra delar:
1. Garantier för skuldfinansiering via lån eller leasing till stöd för små och medelstora företag med tillväxtpotential. EIF ställer (direkta eller indirekta) partiella garantier för att täcka skuldfinansieringsportföljer.
2. Garantier för mikrolånsportföljer till mycket små företag med högst nio anställda för att uppmuntra
finansinstitut att axla en större roll när det gäller att erbjuda lån på mindre belopp med proportionellt
högre hanteringskostnader. Finansiella intermediärer kan också ges bidrag i form av tekniskt stöd som
delvis kompenserar för de höga administrativa kostnader som mikrokreditfinansiering är förknippad med.
3. Garantier till finansiella intermediärer för att täcka sådana investeringar i eget kapital eller sekundärt eget
kapital i små och medelstora företag som omfattar investeringar i såddkapital och/eller kapital i etableringsfasen, överbryggningsfinansiering och/eller riskkapitaltransaktioner.
4. Garantier till stöd för värdepapperiseringsstrukturer i syfte att hjälpa finansinstitut att skaffa fram skuldfinansiering för små och medelstora företag, på villkor att den berörda finansiella intermediären använder
en stor del av de resurser som är resultatet av värdepapperiseringstransaktionen till ny finansiering av
små och medelstora företag.
Finansiella intermediärer som är intresserade kan få detaljerad information om SMF-faciliteten på följande
adress:

Europeiska investeringsfonden
43, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxemburg
E-post: info@eif.org

eller på EIF:s webbplats: www.eif.org
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Närmare detaljer om de finansiella intermediärer med vilka EIF har tecknat avtal kommer att finnas på EIF:s
webbplats, så att de små och medelstora företagen ska få möjlighet att ta direkt kontakt med intermediärerna.
Förslag från finansiella intermediärer kommer att prövas kontinuerligt av EIF, inom ramen för de gränser
som sätts av gemenskapens budgetanslag. EIF kommer att eftersträva en övergripande geografisk spridning.
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