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Til alle virksomheder i Danmark 

 

Jeg skriver til jer, som følge af den helt ekstraordinære situation, COVID-

19 har skabt i Danmark og i resten af verden. 

Mange af jer står i en svær situation, hvor omsætningen er blevet voldsomt 

påvirket, og der sker en brat opbremsning i aktiviteter. Jeg og regeringen 

vil gerne anerkende jeres forståelse for den alvorlige situation og sige jer 

en stor tak for den indsats, I leverer hver dag for at bringe Danmark og 

vores økonomi bedst muligt igennem den her tid. 

For at undgå en langvarig opbremsning i dansk økonomi har regeringen 

målrettet arbejdet for, at der hurtigt kommer økonomisk hjælp til virksom-

heder og medarbejdere. Der er igangsat en række initiativer for at afbøde 

de økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19-udbruddet. Rege-

ringen har sammen med Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter 

indgået omfattende hjælpepakker, der bl.a. indeholder: 1) lønkompensa-

tion, 2) kompensation til selvstændige og freelancere, 3) kompensation for 

virksomheders faste omkostninger og 4) kompensation for aflyste eller ud-

skudte større arrangementer. 

Kompensationsordningerne er relevante for jeres virksomhed, hvis I har 

oplevet en stor nedgang i omsætningen. Jeg vil opfordre til, at I orienterer 

jer på Virksomhedsguiden.dk. Her kan I få overblik over hjælpepakken, 

søge kompensation og finde vejledning om, hvordan I som virksomhed kan 

forholde jer til medarbejdere, kunder og forretningspartnere. 

Der er også iværksat en række statslige garantiordninger for lån, som kan 

være relevante for jeres virksomhed, hvis I har oplevet en betydelig ned-

gang i omsætningen. Ordningerne administreres i samarbejde med banker, 

leasingselskaber mv. Du kan henvende dig i din bank for at høre nærmere, 

og du kan læse mere om ordningerne på hos Vækstfondens hjemmeside: 

Vf.dk og EKF Danmarks Eksportkredits hjemmeside: Ekf.dk 

Regeringens mål er, at flest mulige virksomheder og arbejdspladser kom-

mer godt ud på den anden side af COVID-19. Det er derfor hjælpepakkerne 

er lavet, og det er mit håb at rigtigt mange, som er hårdt ramt, vil søge og 

får hjælp derigennem. 

Åben bilag: Overblik over kompensations- og lånegarantiordningerne 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Simon Kollerup 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/
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