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Rundskriv nr 40/2008 utgår

Til Godkjente kjøpere

GARANTI FOR KJØP AV RÅSTOFF I 2010
Vi viser til § 10 i våre forretningsregler og gjeldende garantibestemmelser. Vedlagt følger nytt
garantiskjema hvor krav til garantibeløp for kjøp av råstoff i 2010 er påført. Vi ber om at vedlagte
garantidokument benyttes av garantiutsteder. Dersom garantiskjema ikke følger vedlagt dette
rundskriv beholdes garantibeløpet fra 2009,
2009, og gammel garanti kan videreføres.
Frist for retur av garantiskjema underskrevet av bankgarantist er 1. februar
februar 2010
2010.
10 Ved
garantiendring vil Norges Råfisklag kunne suspendere kjøpere som ikke har stilt ny bankgaranti
innen fristen.
Garantikravet er beregnet på grunnlag av gjennomsnittet av de største sammenhengende
tomåneders kjøp av råstoff. Dette innebærer at utregnet garantibehov er et minimum, og
kjøperne kan stille en høyere garanti enn det vi krever. Videre er kjøperne inndelt i ulike
risikoklasser. Klassifiseringen av kjøperne er gjort på grunnlag av betalingshistorikk og kjøpernes
offisielle årsregnskap. For de fiskekjøperne som vi mener skal omklassifiseres, vil vi tilskrive
særskilt.
Det minnes om at sluttsedler skal registreres og sendes inn daglig etter hver levering, presisert i
vårt rundskriv nr 26/2007.
Kjøpere som har utpregede sesongkjøp, kan etter avtale stille lavere garanti for kjøp av råstoff i
lavsesong. Dette kan avtales med laget, og det kan da utstedes garantidokument som er periodisk
inndelt med et høyere garantibeløp i sesong og lavere garantibeløp utenfor sesong.
Kjøpere som ikke deltar i fellesgarantiordningen, må i henhold til garantibestemmelsene stille
individuelle bankgarantier. Kjøpere som har kjøpt råstoff i mer enn 1 år kan søke om å få delta i
fellesgarantiordningen. Det vil da bli utregnet hvor mye som skal innbetales i depositum, samt ny
utregning av garantikrav.
Vi har de siste fire år hatt en ekstra statlig garantiordning som et samarbeid mellom Norges
Råfisklag og Innovasjon Norge. Denne ordningen kom i gang på ett tidspunkt da det var dårlig
likviditet i næringen. Ordningen er videreført til og med 2010.
Kjøper skal til enhver tid stille garanti som dekker kjøp av råstoff, og det er kjøpers ansvar å påse
at garantien er tilstrekkelig. Dersom man forventer høyere kjøp i 2010 kan kjøper velge å be
banken stille en høyere garanti enn det vi her har bedt om.
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