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Sammanfattning 

Syndikerade lån spelar en central roll för flera företags ekonomi. Med hjälp av 

dessa medges företag möjligheten att finansiera den dagliga verksamheten samt 

göra viktiga investeringar. 

Syndikerade lån avser en struktur där ett stort antal långivare, oftast i form av 

banker, lånar ut medel för en lång tidsperiod till en ensam låntagare. Sedan 

dess tillkomst under 50-talet har de växt enormt i volym på den internationella 

marknaden.  

Syndikerade lån involverar ett stort antal parter, däribland arrangörsbanken, 

agentbanken och participantbanken, alltså den deltagande banken. 

Banksyndikat kan bestå av ett mindre antal banker och utgör då oftast så 

kallade club deals, eller bestå av över hundra banker världen över. 

Marknaden för syndikerade lån utgörs av primär- och sekundärmarknaden. På 

primärmarknaden, eller den ursprungliga marknaden, upprättas de syndikerade 

lånen, och banksyndikaten sätts samman. Sekundärmarknaden utgörs av handel 

mellan investerare med delar av lånet, de så kallade participeringarna. 

Oftast används standardavtal för syndikerade lån, såsom avtal upprättade av 

Loan Market Association, och engelsk rätt är generellt tillämplig på dessa. 

Anledningen till uppkomsten av standardiseringen var för att underlätta för 

banker att samarbeta, exempelvis i syndikat, över landsgränser och även 

kontinenter emellan. Överlåtelseformerna enligt engelsk rätt för att ”sälja” av 

sin andel av ett syndikerat lån är assignment, subparticipation och novation. 

Enligt svensk rätt motsvarar ett låneavtal ett skuldebrev. Överlåtelseformerna 

för enkla och löpande skuldebrev samt lånerevers uppvisar vissa likheter, men 

även stora skillnader. Dessa beror oftast på grundläggande skillnader 

rättssystemen emellan, någonting som är historiskt präglat. Att använda Loan 

Market Association-avtal i Sverige utan att betänka implikationerna dessa 

medför kan vara riskabelt. Detta aktualiseras särskilt om de engelska 

överlåtelseformerna skulle användas i Sverige i tron om att konsekvenserna är 

desamma som i England. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Termen syndikerade lån avser en struktur där ett stort antal banker lånar ut 

medel för en lång tidsperiod till en ensam låntagare.
1
 Denna lånetyp 

utvecklades på den inhemska amerikanska marknaden under 1950-talet, 

medan framväxten av syndikerade lån på den internationella 

kapitalmarkaden i London skedde först under 60-talet. Redan 1972 var 

lånevolymen på den internationella marknaden 11,4 miljarder dollar och 

det första syndikerade lånet över en miljard dollar tecknades året efter. I det 

inledande skedet var den amerikanska dollarn den vanligast förekommande 

valutan. Numera finns det dock så kallade multi currency loans, där medlen 

tillgängliggörs i flera olika valutor för låntagaren.
2
 Med hela 2,4 biljoner 

dollar i faciliteter 2004, stod internationella syndikerade lån för inte mindre 

än en tredjedel av anskaffade medel på den globala finansmarknaden.
3
 

I samband med den senaste ekonomiska krisen, hårdare regelverk med krav 

på bland annat kapitaltäckning och nya aktörer på den syndikerade 

lånemarknaden har överlåtelserna av deltagande i syndikerade lån ökat på 

den så kallade sekundära marknaden
4
 och nådde sin kulmen 2007, med en 

volym om 170 miljarder euro för Västeuropas del.
5
 

1.2 Syfte 
Uppsatsen kommer att förklara hur internationella syndikerade lån fungerar 

ur ett strukturellt perspektiv. Centrala begrepp och aktörer kommer därvid 

att definieras på ett övergripande sätt. Utöver den strukturellt deskriptiva 

delen kommer denna uppsats att fokusera på primär- och 

sekundärmarknaden för syndikerade lån samt överlåtelseformer för lån 

enligt engelsk och svensk rätt. Eftersom reglerna kring ett låns överlåtelse 

                                                      
1
 Tennekoon, Ravi C, The Law and Regulation of International Finance sid. 45. 

2
 Ibid., sid. 45. 

3
 Altunbas, Yener, Gadanecz, Blaise och Kara, Alper, Syndicated Loans – A Hybrid 

Relationship Lending and Publicly Traded Debt, sid. 1. 
4
 Med sekundär marknad menas då en syndikatmedlem säljer sin del av lånet till en annan 

investerare som tar över säljarens roll i syndikatet, varom mer under 3.4. 
5
 Tamura, Kentaro, Syndicated loan market, MMCG meeting 10 december 2012, sid. 7. 
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har blivit viktigare i samband med bland annat Baselreglernas krav på 

kapitaltäckning kommer regelverket kring överlåtelse att tydliggöras.
6
 

Avslutningsvis kommer de båda rättssystemens regler rörande överlåtelse 

att jämföras med varandra. 

Mitt intresse för uppsatsämnet väcktes i samband med att jag under min 

studietid arbetat med internationella syndikerade lån på SEB. Genom att 

studera effekterna av den senaste finansiella krisen har jag förstått värdet av 

ett välformulerat låneavtal. Trots att såväl aktiemarknaden som 

obligationsmarknaden är mer omtalade i media, är internationella 

syndikerade lån en viktig finansieringsform för stater och företag. 

Anledningen till det något svala intresset från allmänheten och media beror 

sannolikt på den begränsade inblick i systemet som ges för syndikerade lån. 

Slutligen har min uppsatspraktik vid MAQS Law Firm och byråns 

verksamma jurister på finansmarknadsområdet varit en stor 

inspirationskälla för uppsatsen innehåll, fokus och struktur.  

1.3 Avgränsningar 
Eftersom uppsatsen behandlar internationella syndikerade lån utgör de så 

kallade LMA-avtalen en naturlig avgränsning för uppsatsens ram.
7
 Jag tar 

min utgångspunkt i LMA-modellen, vars avtal styrs främst av engelsk rätt, 

vilket innebär att merparten av litteraturen är engelskspråkig. Det finns 

även en amerikansk motsvarighet till LMA som jag av platsskäl inte har 

gått närmare in på. Eftersom merparten av syndikerade lån utgår från 

engelsk rätt ligger fokus följaktligen på engelsk rätt.  En kortare, icke 

uttömmande komparation med svensk rätt kommer dock att ske. Säkerhets- 

och panträttsaspekter kommer inte medges utrymme för närmare 

beskrivning eller analys. 

                                                      
6
 Baselkommittén har i Basel I och Basel II bland annat ställt ökade krav på kapitaltäckning, 

för att på så vis minska bankernas riskexponering. Basel III införs stegvis med start 2013. Mer 

om detta under 3.2. 
7
 Avtalsmallar formulerade av Loan Market Association, hädanefter LMA och LMA-avtal. Se 

närmare om LMA under 2.2.1. 
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1.4 Metod 
Uppsatsen utgår från den rättsdogmatiska metoden och kommer primärt att 

använda engelsk litteratur som material, men även andra källor har 

använts.
8
 För jämförelsen mellan svensk och engelsk rätt kommer 

komparativ metod att tillämpas. Det material jag använt mig av utgör delvis 

kurslitteratur för specialkursen ”Finansiering och kredit” vid Stockholms 

universitet, där bland andra Henric Falkman och Philip Wood är 

representerade författare. Rättspraxis återfinns främst i form av engelska 

och svenska rättsfall. Utöver detta används engelskspråkig litteratur, med 

författare såsom Ross Cranston, E.P. Ellinger, Ravi C. Tennekoon, med 

flera.  

För min komparation med svensk rätt har jag använt mig av svensk 

litteratur, med författare såsom Axel Adlercreutz, Michael Bogdan, Gertrud 

Lennander, Mikael Mellqvist, Ingemar Pesson, Åke Tegin med flera. För 

att få ökad bredd på uppsatsen och för att belysa trender för internationella 

syndikerade lån har jag även studerat tidningsartiklar från exempelvis 

Financial Times.  

1.5 Begrepp 
I möjligaste mån har jag översatt de aktuella engelska begreppen till 

svenska. Vissa begrepp översätts dock svårligen och får inte samma 

innebörd på svenska, och har således inte översatts. Engelska begrepp, 

liksom stycken där jag velat påvisa ett centralt eller viktigt begrepp, är 

kursiverade i uppsatsen. 

Jag har genomgående använt mig av begreppen långivare respektive 

låntagare, utom i vissa delar där begreppen borgenär och gäldenär istället 

har varit påkallade. Samma sak gäller för överlåtelse av fordran, då 

begreppen överlåtelse av fordran, överlåtare, förvärvare, gäldenär samt 

skriftlig överlåtelse använts istället för cession, cedent, cessionarie och 

cessus samt indossament.
9
  

                                                      
8
 För en närmare genomgång av rättsdogmatisk metod, se SvJT 2005 sid. 249.  

9
 Se Walin, Gösta, Herre, Johnny, Lagen om skuldebrev m.m. – En kommentar, sid. 95. 
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1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel som kortfattat sammanfattar ämnet och 

anger uppsatsens syfte, avgränsningar och metodval samt aktuella begrepp 

och disposition. I det andra kapitlet berörs den strukturella aspekten av 

syndikerade lån, och relevanta termer definieras närmare. Som nämndes 

ovan under 1.2 kommer detta att ske på ett övergripande deskriptivt sätt. 

Marknaden för syndikerade lån, uppdelat i den primära och sekundära 

marknaden, samt Loan Market Association, beskrivs i det tredje kapitlet. 

Jag kommer i det fjärde och femte kapitlet att redogöra för regelverken för 

överlåtelse av lån enligt engelsk respektive svensk rätt. I det sjätte och 

avslutande kapitlet jämförs de både rättssystemen och en analys och 

avslutande diskussion genomförs.  

2. Syndikerade lån 

2.1 Allmänt 
Som nämnts inledningsvis utgör lånesyndikering en struktur, där ett stort 

antal banker lånar ut medel för en lång tidsperiod till en låntagare. 

Den legala strukturen för internationella syndikerade lån består av ett antal 

separata lån utfärdade till en och samma låntagare, som är underställda 

samma avtalsvillkor och styrda av samma underliggande avtal.
10

 Varje 

långivare förpliktar sig att låna ut medel till låntagaren och varje långivare 

innehar individuella rättigheter till ränta och amortering från låntagaren. 

Låntagarens skyldigheter att återbetala föreligger till var och en av 

bankerna i syndikatet till bestämda belopp enligt vissa specifika 

likadelningsklausuler. Enkelt uttryckt delar bankerna risken och 

avkastningen på lika villkor.  

Trots denna till sin natur relativa enkelhet väcker syndikerade lån juridiska 

frågor som är mer komplexa än de för separata och individuella lån. Detta 

beror, bland annat på att de sistnämnda är behändigt formulerade i samma 

legala dokument under identiska avtalsvillkor. Hur syndikeringen går till, 

röstregler och ”demokrati” mellan långivarna inom syndikatet, är bara två 

                                                      
10

 Wood, Philip, Law and Practice of International Finance, sid. 93-94. 
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exempel på varför syndikerade lån utgör en betydligt mer sammansatt 

struktur än den vid en samling individuella lån till en och samma låntagare, 

till exempel på grund av likadelningsklausuler, omröstningsregler och 

liknande.
11

 

Ett syndikerat lån måste särskiljas från en låneparticipering.
12

 Vid en 

låneparticipering ingår endast en bank, den så kallade arrangörsbanken, ett 

bilateralt låneavtal med låntagaren eller köper samtliga andelar och säljer 

sedan participeringar i lånet till andra banker, de s.k. participantbankerna. 
13

 

Det finns många kommersiella anledningar till denna typ av försäljning, 

exempelvis att det inte fanns tid till syndikering, för att undvika för stor 

exponering till en och samma låntagare eller för att diversifiera sin 

låneportfölj. Detta kommer att behandlas närmare i det tredje, fjärde och 

femte kapitlet.
14

 Låneparticiperingar benämns också oäkta syndikerade lån. 

Skillnaden gentemot ett äkta syndikerat lån är att låneavtalet endast gäller 

mellan låntagaren och den långivande ursprungliga banken, snarare än 

låntagaren och de nya långivande bankerna.  

Syndikering sker ofta i flera steg, med en initial grupp av långivare som går 

med på att stå för en andel av lånet.
15

 Dessa söker sedan upp fler långivare 

villiga att delta i lånet och ta del av medarrangörernas andel. 

2.1.1 Term-lån och Revolving-lån 
Syndikerade lån består antingen i Term-lån eller i Revolving-lån. Term-lån 

definieras som ett lån ställt på en viss specifik tid och ett specifikt belopp 

och kan endast hävas under vissa, i låneavtalet stipulerade, förutsättningar. 

Utgör lånet ett Revolving-lån innebär detta att det utlånade beloppet kan 

variera inom vissa gränser som parterna kommit överens om under 

avtalstiden och liknar därmed på många sätt en checkräkningskredit. 

                                                      
11

 Tennekoon, sid. 45-46. 
12

 Även benämnt indirekt participering, Blair, William, Banks, Liability and Risk, sid. 26. 
13

 Cranston, Ross, Principles of Banking Law, sid. 55. 
14

 E.P. Ellinger, E. Lomnicka, R.J.A. Hooley, Ellinger’s Modern Banking Law, sid. 716. 
15

 Dessa benämns oftast Co-Arrangers och utgörs av de initiala långivande bankerna, 

hädanefter medarrangörer. 



 

6 

 

Under ett Term-lån bidrar långivaren med en specifik kapitalsumma över 

en satt tidsperiod efter lånets utbetalning, under vilket låntagaren kan få lån 

försträckta upp till en specifik gräns. Återbetalning kan ske i omgångar, 

med andra ord genom amortering, eller genom en betalning i slutet av 

lånets löptid, vilket även benämns bullet-återbetalning. När ett Term-lån 

blivit återbetalt av låntagaren kan inte ny eller ytterligare försträckning ske 

under samma lån.
16

 

Ett Revolving-lån erbjuder låntagaren en maximal sammanlagd mängd 

kapital, tillgänglig över en specifik tidsperiod. Jämfört med ett Term-lån 

erbjuds dock låntagaren möjligheten att begära nya medel, återbetala och, 

även efter det, begära nya medel på nytt av den tillgängliga maximala 

lånesumman. Varje lån lånas ut för en specifik tidsperiod, vanligtvis en, tre 

eller sex månader, varefter det tekniskt sett förfallit till återbetalning. 

Återbetalning av ett Revolving-lån uppnås antingen genom schemalagda 

reduktioner av totalbeloppet för lånet, eller genom att samtliga försträckta 

lån återbetalas vid slutet av lånets löptid.
17

 

Ett Revolving-lån kan användas för att refinansiera ett annat Revolving-lån, 

som förfaller på samma datum som försträckningen för det andra 

Revolving-lånet. Lån som förfaller på samma datum som det nya försträcks 

benämns Rollover-lån, om det försträcks i samma valuta och låntagaren är 

densamma som det föregående Revolving-lånet. Förutsättningarna som ska 

uppfyllas för ett Rollover-lån är typiskt sett mindre betungande än för 

övriga lån. Ett Revolving-lån är ett väldigt flexibelt verktyg för finansiering, 

då det kan försträckas till en låntagare som ett sedvanligt lån, men även kan 

inkludera andra finansiella instrument.
18

 

Syndikerade låneavtal kan innehålla endast en Term eller Revolving 

facilitet eller en kombination av båda eller flertalet av den ena typen
19

. 

Vidare kan lånavtalet skräddarsys att innehålla en låntagare, eller en grupp 

av låntagare med förbehåll att inkludera fler låntagare i gruppen. För 

                                                      
16

 Loan Market Association, A guide to syndicated loans, sid. 1. 
17

 Wood, Philip, International Loans, Bonds and Securities Regulation, sid. 8 och 16. 
18

 Till exempel remburs. 
19

 Till exempel flera Term-lån i olika valutor och med olika löptider är inte ovanligt. 
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enkelhetens skull presumeras i denna uppsats att endast en låntagare 

föreligger. 

2.2 Historik 
Syndikerade lån har sitt ursprung i tidigt 60-tal, då en ökad 

internationalisering inom banksektorn ägde rum.
20

 På grund av ett 

smidigare regelverk i västeuropeiska länder ökade tillväxten och den 

finansiella aktiviteten samt kapitalflödet. Sedan dess har marknaden för 

internationella syndikerade lån blivit en fundamental del av internationell 

finansiering, motsvarande inte mindre än en tredjedel av global skuld- och 

aktieemissioner. Uppkomsten av den s.k. Eurodollarmarknaden – 

dollardenominerad finansiell förmedling utanför USA – under slutet av 60-

talet bidrog till uppkomsten av en internationell marknad för syndikerade 

lån. Det faktum att banker kunde agera fritt utan amerikanska regulatoriska 

ingrepp gav upphov till ett överskott av billiga medel vilka ytterligare 

ökade efterfrågan på obligationer och syndikerade lån från större företag 

som låntagare. Detta möjliggjorde gränsöverskridande bankverksamhet 

med stora banksyndikat som lånade ut stora summor till samma låntagare 

på lika villkor. 

Efter de två oljekriserna under 70-talet ändrades kundbasen för syndikerade 

lån till stater på tillväxtmarknaden. Under 70-talet blev syndikerade lån ett 

nyckelinstrument för internationella kommersiella banker, som primärt 

ägnar sig åt traditionell in- och utlåning, för att kanalisera överflödet från 

oljeexporterande länder till tillväxtländer. Utlåningen nådde ett abrupt 

stopp när bankerna led stora förluster i samband med att lån gått i default
21

  

under den finansiella krisen i Latinamerika under mitten av 80-talet.  

Trots detta överlevde marknaden för syndikerade lån. Det kom senare att 

bli ett anpassat verktyg för lånefinansierade företagsförvärv under 

                                                      
20

 Altunbas,Yener, Gadanecz, Blaise, Kara, Alper, The Evolution of Syndicated Loan Markets, 

sid. 15. 
21

 Default eller events of default motsvarar grund för förtida inlösen och utgör allvarligare 

överträdelser mot låneavtalet och kan inträffa om låntagaren inte betalar ränta eller amorterar i 

tid, bryter mot något centralt avtalsvillkor, men kan även vara en indikator på att låntagaren är 

insolvent. Se även Valdez, Stephen, Molyneux, Philip, An introduction to global financial 

markets, sid. 898-899. 
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företagsförvärvsvågen i USA under 80-talet. Experter hade förutspått att 

syndikerade lån skulle bli obsoleta.
22

 På grund av dess flexibilitet och 

relativa billighet, vad gäller bland annat administrativa kostnader, jämförd 

med obligations- och certifikatmarknaderna, tryggades överlevnaden 

internationellt under 80-talet.  

Under 90-talet och senare under 00-talet har ökad konkurrens i den 

finansiella sektorn av finansiella institutioner som inte är banker
23

, 

kombinerat med konservativa lånevillkor från banker och framväxten av 

sekundära lånemarknader och pågående företagsförvärv upprätthållit en 

efterfrågan för syndikerade lån. Avtalen möjliggjorde då för överlåtelse av 

participeringar på ett tydligare sätt. 

2.2.1 Loan Market Association 
Loan Market Association grundades i London i december 1996 av sju 

ledande internationella banker. Målet att främja likviditet och effektivitet 

inom både primär- och sekundärlånemarknaden.  Detta skulle uppnås 

genom att förespråka en ökad transparens, standardiserade former av 

dokumentation och regler för marknaden. Dessa så kallade LMA-avtal 

utgör numera basen för internationella syndikerade lån. LMA grundades 

med anledning av förändrade marknadsvillkor och på grund av en vilja från 

bankernas sida att bringa klarhet, effektivitet och likvididet till den något 

underutvecklade andrahandsmarknaden. Numera har LMA ett omfattande 

erkännande på marknaden och har expanderat sin verksamhet till att 

inkludera alla aspekter av den primära och sekundära syndikerade 

lånemarknaden. Utöver banker har även advokatbyråer och andra 

marknadsaktörer möjlighet att ansöka om medlemskap i LMA.
24

 Även i 

Sverige används LMA:s avtalsmall på daglig basis inom bankvärlden.
25

 

                                                      
22

 På grund av bland annat utvecklingen av räntan och den ökade handeln med derivat.  
23

 Till exempel hedgefonder, försäkringsbolag och liknande börjar etablera sig på 

sekundärmarknaden. 
24

 Wood, Law and Practice of International Finance, sid. 99 och Ellinger, sid. 717-718. 
25

 PointLex Legala Affärer nummer 7 /2005, Engelska låneavtal blir standard i Sverige. 
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2.3 Syndikatets struktur 
Processen för ett syndikerat lån inleds av låntagaren, som utser en långivare 

och ger denne mandat att agera som arrangörsbank för affären.
26

 

Arrangörsbanken står i ett tydligt mellanmansförhållande mellan låntagaren 

och långivarna, varför en agents skyldigheter enligt engelsk rätt är 

tillämpliga på arrangörsbanken, begränsade enbart genom explicita 

ansvarsinskränkande villkor.
27

 Affären kan vara till exempel vara 

finansiering av ett företag, ett projekt eller till och med en stat. Det kan vara 

så att storleken eller risken på finansieringen är så stor att ingen bank 

ensam vill stå för en så stor riskexponering.  

Låntagaren, men framför allt långivaren, kan vilja involvera flertalet 

banker, ibland från olika jurisdiktioner, men syndikerad finansiering kan 

även ha fördelen att synkronisera vissa frågor, såsom 

återbetalningsperioder.
28

 Huvudfunktionen är med andra ord att strukturera 

lånet, men kan också vara att garantera att låna ut hela lånebeloppet för det 

fall arrangörsbanken inte hittar andra långivare villiga att ingå i 

syndikatet.
29

  

2.3.1 Arrangörsbanken 
Arrangörsbanken ansvarar för att informera låntagaren om vilken eller 

vilka faciliteter som behövs och även för att förhandla fram de breda 

avtalstermerna.  

Generellt sett indikeras genom detta inledande möte att arrangörsbanken 

och låntagaren sedan tidigare har ett affärsförhållande, även om det inte 

behöver vara så. Samtidigt som arrangörsbanken förhandlar avtalsvillkoren 

för de föreslagna faciliteterna så utses tidigare nämnd arrangörsbank till 

Bookrunner. Utsedd bookrunner har i uppgift att sammanställa ett syndikat 

av banker för att stå för facilititeten eller faciliteterna. Parallellt arbetar 

arrangörsbanken med låntagaren för att förbereda en information 

                                                      
26

 Benämnd Lead Arranger eller Mandated Lead Arranger. Oftast kan det finnas flera 

arrangörsbanker, men hädanefter presumeras för enkelhetens skull endast en arrangörsbank. 
27

 Blair, sid. 27. 
28

 Cranston, sid. 54-55. 
29

 På engelska benämnt underwriting. Se Ellinger sid. 717. 
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memorandum
30

 om låntagaren och lånet som, tillsammans med 

understödjande dokumentation, kommer att användas för att marknadsföra 

lånet till andra banker. Arrangörsbanken är oftast, men behöver inte vara, 

en av de banker som tillskjuter medel till låntagaren. Därmed kommer 

denne simultant att utvärdera sin egen lånerisk och exponering mot 

låntagaren.
31

 

Arrangörsbankens funktion är slutförd när utbetalning enligt låneavtalet 

utförs, eller när syndikatet är färdigställt, om detta är senare.
32

 Samtidigt 

påbörjas agentbankens funktion från ögonblicket för utnämnande enligt 

låneavtalet. Det är viktigt att särskilja rollen arrangörsbank och agentbank, 

även om dessa båda roller kanske utförs av en och samma bank. 

2.3.2 Agentbanken  
När väl låntagaren och syndikatbankerna enats om en form för det 

syndikerade låneavtalet kommer dokumentet att skrivas under av alla 

parter. Utbetalning av medel enligt det syndikerade låneavtalet sker dock 

inte ens efter undertecknandet av avtalet, utan först när vissa Conditions 

Precedent, vanliga i dessa typer av avtal, är uppfyllda.
33

 De flesta av dessa 

CP:s relaterar till tillhandahållande av vissa centrala dokument angående 

låntagaren, såväl som dokument hänförliga till interna tillstånd och 

godkännanden från företagets ledning. Det kan även innebära externa 

godkännanden såsom tillstånd eller godkännanden för låntagaren att 

överhuvudtaget ta lån. CP:s inkluderar även tillhandahållande av juridiska 

utlåtanden från jurister i låntagarens land, intygande att låntagarens bolag 

verkligen existerar och att den som påstår sig ha rätt att företräda bolaget 

verkligen har sådan behörighet.
34

 För att underlätta administrationen av 

lånet på daglig basis utses en av bankerna i syndikatet till agentbank.  

                                                      
30

 Information Memorandum innehåller bland annat information om detaljerna för lånet, 

låntagarens historiska affärsverksamhet, nyckeltal och ledning. Se Wood, Law and Practice of 

International Finance, sid. 98. 
31

 Ellinger, sid. 717. 
32

 Blair, sid. 26. 
33

 Condition precedent utgör villkor som måste vara uppfyllda för att långivaren ska vara 

skyldig att honorera sitt lånelöfte, hädanefter CP. 
34

 Så kallade legal opinions. För en redogörelse kring dessa, se SvJT 2004 s. 573. 
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När väl CP:s blivit uppfyllda av låntagaren så intygar den utsedda 

agentbanken, som normalt, men inte nödvändigtvis, är arrangörsbanken, till 

syndikatet att CP:s är uppfyllda. Därefter sker utbetalning av medel genom 

en process, där syndikatbankerna överför de medel de kommit överens om 

till ett konto tillhörande agentbanken. I detta skede är arrangörsbankens 

funktion slutförd, i enlighet med tidigare avsnitt. Agentbanken för sedan 

över den sammanlagda summan enligt det syndikerade låneavtalet till 

låntagaren. Agentbankens roll leder vid denna tidpunkt dock inte till 

upphörande utan fortsätter under lånets livstid till det att lånets löptid gått 

ut. Agentbankens roll kräver att banken i fråga utför ett antal administrativa 

skyldigheter och övervakar lånet i vid mening å syndikatets vägnar.
35

 

Den utsedda agentbanken agerar som agent för långivarna och inte 

låntagaren och har flertalet viktiga funktioner efter utbetalning av lånet: 

kontaktfunktion, övervakningsfunktion, ansvar för handlingar och 

betalande agent.  

Kontaktfunktionen innebär att agentbanken bibehåller kontakten med 

låntagaren och agerar språkrör för syndikatet och dess intressen. 

Övervakningsfunktionen innebär att agentbanken övervakar 

regelefterlevnaden hos låntagaren gällande vissa avtalsvillkor för 

faciliteterna. Ansvaret för handlingarna innebär att det är agentbanken som 

låntagaren måste meddela om viktiga händelser.
36

 Betalande agent innebär 

att låntagaren gör alla räntebetalningar, amorteringar och andra betalningar 

enligt låneavtalet till agentbanken, som sedan delar ut dessa pro rata till 

syndikatmedlemmarna. Enligt engelsk rätt har låntagaren uppfyllt sina 

förpliktelser då denne fört över medel förfallna till betalning till 

agentbanken. Agentbanken vidarebefordrar sedan dessa medel till de 

banker där de ska vara till handa. På samma vis, vid exempelvis ytterligare 

försträckning, vidarebefordrar bankerna medel till låntagaren genom 

agentbanken. Villkoren i ett syndikerat låneavtal ger agentbanken makten 

att ta sig an dessa roller mot en avgift. Beslut av materiell karaktär, till 

                                                      
35

 Tennekoon, sid. 48. 
36

 Såsom default, förändring av nyckeltal och liknande. 
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exempel tillåtelse av en waiver
37

, måste stödjas av en majoritet av, eller 

hela, syndikatet. En sådan dispensklausul kan aktualiseras då låntagarens 

finansiella nyckeltal bryter mot någon tidigare avtalad covenant. 

Marknadspraxis för syndikerade lån har lett till att participantbankerna 

följer beslut fattade av en majoritet i syndikatet.
38

 

En agentbank innehar samma skyldigheter och ansvar som agenter i 

engelsk lag, benämnt agency. Agency är en typ av fullmaktsförhållande, 

som avtalsmässigt kan binda huvudmannen gentemot tredje part. Om en 

agent har en uttrycklig behörighet att förhandla ett låneavtal är 

huvudmannen avtalsmässigt bunden. Även då agenten handlar utan 

uttrycklig behörighet finns det möjligheter att i efterhand ratihabera 

transaktionen. Problemen uppkommer vanligtvis i fall då huvudmannen 

istället vill träda tillbaka från den förhandlade transaktionen.
39

  

Av denna anledning kommer låneavtalet innehålla ett antal 

ansvarsbefriande provisioner för att minska räckvidden med syndikatets 

långivare och med låntagaren. Upprättandet av låneavtalet och utbetalning 

av medel skapar ett direkt avtalsförhållande mellan låntagaren och 

respektive participantbank i lånesyndikatet. När medel tillskjuts kommer 

varje bank att ha en skuldförbindelse med låntagaren.
40

 

2.4 Legal karaktär 
Den beskrivning som bäst passar in på syndikatets karaktär är ett 

kommersiellt förhållande på armlängds avstånd.
41

 Detta innebär att 

relationen inom syndikatet och mellan syndikatbankerna och 

arrangörsbanken/agentbanken bygger på avtalet dem emellan. 

Agentbanken klassificeras som tidigare nämnts enligt det i engelsk rätt 

förekommande agency-begreppet, vilket inte innebär att svensk rätt 

klassificerar agentbanken på samma vis. Det svenska agentbegreppet 

definieras snävt och jämställs oftast handelsagenten, men eftersom 

                                                      
37

 På svenska förklaras detta bäst genom begreppet dispensklausul eller undantagsklausul. 
38

 Ellinger, sid. 718. 
39

 Cranston, sid. 137. 
40

 Ellinger, sid. 717. 
41

 Ellinger, Cranston, m.fl. använder begreppet arm’s-length commercial contract. 
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agentbanken inte verkar för försäljning eller köp av varor
42

, kan denna 

uteslutas. Det som närmast motsvarar engelsk rätts definition av agent är 

begreppet mellanman. Mellanmansbegreppet är väldigt brett och innefattar 

bland annat sysslomän, bud, fullmäktige, kommissionär, mäklare och 

speditör för att nämna ett antal.
43

 Eftersom rättspraxis rörande syndikerade 

lån är begränsad i Sverige är det svårt att säga vilken eller vilka av dessa 

som ligger närmast till hands för en beskrivning av begreppet agentbank. 

Eftersom agentbankens uppgifter i ett banksyndikat främst rör frågor om 

fullmakt skulle därför agentbanken kunna definieras som syndikatets 

kommissionär. Kommissionären handlar i eget namn och binder enligt 

svensk rätt enligt huvudregeln inte huvudmannen.
44

 Kommissionären ingår 

avtal med tredje man själv och på grund av kommissionsförhållandet förs 

det sedan över på huvudmannen, som i detta fall är syndikatet. 

Förhållandet på armlängds avstånd utesluter dock inte anspråk mot en 

arrangörsbank eller agentbank av syndikatmedlemmar för vårdslöshet eller 

avtalsbrott.
 45

 Trots att arrangörsbanken genom diverse klausuler vill 

undvika ett för vidlyftigt ansvar har det i Sumitomo Bank Ltd. v Banque 

Bruxelles Lambert S.A.
46

 ansetts att arrangörsbanken har en allmän 

omsorgsplikt för lånet gentemot de övriga medlemmarna i syndikatet. Detta 

- trots de ovan nämnda exculperande klausulerna i det syndikerade 

låneavtalet.
47

 

Utöver det faktum att arrangörsbank och agentbank söker minska sitt 

ansvar i syndikatet, är ofta syndikatets medlemmar ovilliga att delegera för 

stort ansvar till dessa, till exempel vad gäller agentbankens 

förvaltningsfunktion. Trots benämningen på armlängds avstånd, finns det 

dock ingenting som hindrar syndikatmedlemmarna från att stämma 

arrangörs- eller agentbank för avtalsbrott, även om både arrangörs- och 

agentbank försöker inkludera ansvarsfrihetsklausuler i avtalen i så stor 

utsträckning som möjligt. 

                                                      
42

 Lag (1991:351) om handelsagentur 1§. 
43

 Tiberg, Hugo, Dotevall, Rolf, Mellanmansrätt, sid. 25. 
44

 Tiberg, Dotevall, sid. 18 och 93. 
45

 Cranston, sid. 60. 
46

 Sumitomo Bank v. Banque Bruxelles Lambert SA [1997] 1 Lloyd’s Rep. 487. 
47

 Ellinger, sid. 721-722. 
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2.5 Grundläggande klausuler 
Syndikerade låneavtal bygger på grunden att de representerar ett flertal lån 

från olika medlemmar i syndikatet till låntagaren och som är paketerade i 

ett dokument innehållande samma villkor. Varje bankmedlems skyldigheter 

är åtskilda och inte gemensamma. Detta innebär att en banks underlåtelse 

att fullgöra sina skyldigheter inte befriar övriga banker från att fullgöra sina 

skyldigheter.
48

  

En central klausul som skiljer sig från tanken om flera åtskilda och 

oberoende långivare är delningsklausulen. Den innebär att alla 

räntebetalningar och amorteringar ska betalas till agentbanken och inte 

direkt till var och en av syndikatets medlemmar. Agentbanken distribuerar 

dessa medel till syndikatmedlemmarna baserat på dess proportionerliga 

andel, även benämnt pro rata. Om låntagaren skulle betala direkt till en av 

de långivande bankerna stipulerar pro rata-klausulen att medel som går 

utöver participantbankens andel direkt ska betalas till agentbanken för 

distribuering bland de andra bankerna i enlighet med 

likadelningsreglerna.
49

 

Ytterligare en central klausul, kallad pari passu, stadgar att långivarna inte 

ska missgynnas i förhållande till låntagarens övriga borgenärer för det fall 

denne skulle försättas i konkurs. Denna klausul reglerar visserligen 

jämställdheten syndikatet och andra borgenärer emellan, snarare än inom 

syndikatet men är trots detta en viktig klausul i syndikerade låneavtal.
50

  

3. Marknad 

3.1 Allmänt 
Den kommersiella utlåningen har de senaste decennierna expanderat 

kraftigt, mycket på grund av tillväxten i syndikerad utlåning. Trots detta 

utgör syndikerad utlåning enbart en bråkdel av den totala utlåningen. 

Merparten utgörs fortfarande av bilaterala lån.
51

 Som nämnts under 2.1 

                                                      
48

 Tennekoon, sid. 100. 
49

 Wood, Law and Practice of International Finance, sid. 138. 
50

 Wood, sid. 41-42. 
51

 Stothard, Michael, Atkins, Ralph, Eurozone syndicated loans at 10-year low,. 
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föreligger två vägar till syndikerad utlåning – den ena, där en grupp banker 

lånar ut direkt till en låntagare
52

 och den andra, där en eller flera banker 

lånar ut direkt till låntagaren, men sedan försöker sälja av delar eller hela 

andelen till andra långivare
53

. Oavsett detta så kommer det finnas en 

arrangörsbank som sammanställer syndikatet av långivare. Det fungerar 

även som referenspunkt för låntagaren och de andra bankerna.
54

 

Anledningarna till att en syndikatbank vill sälja av sin andel i ett syndikerat 

lån kan vara flera. Först och främst görs detta för att realisera kapital, för att 

söka nya och alternativa utlåningsmöjligheter. En annan anledning kan vara 

kapitaltäckningskrav
55

, eller att långivaren själv anser att denne lägger för 

mycket tyngd på en viss typ av låntagare eller lån.  Genom att sälja av delar 

av sin andel eller hela andelen kan långivaren på så vis frigöra medel för att 

tillgodose de regulatoriska kapitaltäckningskraven eller uppta lån med 

andra potentiella låntagare och därmed diversifiera sin låneportfölj. 

Anledningen är därmed inte kapitalanskaffning, utan transaktionen består i 

att föra över en post på balansräkningen, bestående i participering i ett 

syndikerat lån, till någon annan.
56

 Det kan även vara så att långivaren vill 

göra sig av med så kallade problemlån, alltså lån där låntagaren uppvisar 

dåliga nyckeltal, närmar sig default eller befinner sig i default.
 57

 I detta 

läge kan det vara lämpligt att sälja av problemlånet till någon som är 

specialiserad inom detta område. Notera att ovanstående inte är en 

uttömmande uppräkning av anledningar. 

3.2 Baselavtalet och riskreglering 
Baselavtalet, inledningsvis benämnt Basel I beslutades år 1988 med ett 

antal enkla regler. Bankerna var tvungna att ha minst fyra procent av 

tillgångarna i eget kapital, den så kallade primärkapitalrelationen. Utöver 

detta skulle även minst lika mycket bestå av ”eget-kapital-liknande” 

                                                      
52

 Direkt participation alternativt äkta syndikering. 
53

 Indirekt participation alternativt oäkta syndikering. 
54

 Blair, sid. 26-27. 
55

 En banks förmåga att låna ut är underställt interna och externa krav på att bibehålla en viss 

procent av sitt kapital för att täcka sina existerande låneåtaganden. 
56

 Tennekoon, sid. 103. 
57

 Kallas även distressed debts. 
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tillgångar, som t.ex. företagslån. Sammanlagt utgör detta bankens 

kapitaltäckningsgrad, som alltså skulle vara minst åtta procent. 

Eftersom det dåvarande regelverkets utformning bedömdes som 

otillräckligt och opraktiskt beslutades att ett nytt avtal, Basel II, skulle 

införas. Detta antogs i formen av ett omarbetat EU-direktiv
58

 och ett nytt 

EU-direktiv
59

 och dessa är verksamma sedan januari 2007. Kravnivåerna är 

desamma som Basel I, men sättet att räkna ut eget kapital och de riskvägda 

tillgångarna är annorlunda.  

Det huvudsakliga problemet med Basel II är hur det riskvägda kapitalet ska 

beräknas. Ju stabilare tillgång, desto mindre andel av det behöver tas med, 

vilket resulterar i en högre kapitaltäckningsnivå givet samma egna kapital. 

Av denna anledning har Baselkommittén presenterat ett nytt regelverk, 

Basel III, som ska utgöra fundamentet för ett stabilare finansiellt system.
60

 

Basel III medför mer restriktiva definitioner av gemensamt eget kapital och 

föreslår även åtgärder för att begränsa bankernas lånerisker. Basel III har 

börjat föras in under januari i år och beräknas vara helt infört 2019, men de 

flesta stora banker i Europa möter idag kraven och behöver således inte ta 

in nytt kapital.
61

 Framför allt Basel I har dock bidragit till expansionen av 

den sekundära marknaden för syndikerade lån, vilket behandlas mer 

ingående i 3.4.
62

 

Numera är kravet på stabilitet i bankernas verksamhet i större fokus än före 

den senaste finansiella krisen. Denna stabilitet är beroende av de risker som 

följer av bankernas tillgångs- respektive skuldportfölj, samt de tjänster som 

tillhandahålls. Trots dessa krav förekommer destabiliserande moment. I 

värsta fall kan ett för stort risktagande innebära att en uppkommen kris i en 

bank kan spridas inom hela det finansiella systemet via andra finansiella 

                                                      
58

 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta 

och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning). 
59

 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för 

värdepappersföretag och kreditinstitut (omarbetning). 
60

 Ellinger, sid. 62. 
61

 Basel III – skärpta regler för banker,Penningpolitisk rapport 2010, Riksbanken samt Basel 

III – effekter på de svenska bankerna och Sverige, Finansiell stabilitet 2/2010, Riksbanken. 
62

 Nigro, Jones & Aydogdu, Some Evidence on the secondary market trading of syndicated 

loans, Sid. 37. 
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företag.
63

 Detta har givetvis allvarliga negativa konsekvenser för 

samhällsekonomin till följd, något som bevittnats under senare år, i både 

USA och Europa. 

Användningen av LMA-avtal och Baselregelverket med dess utbredning 

utgör allmän riskreglering, det vill säga regler som säkerställer att instituten 

upprätthåller en viss kvalitet, bland annat innefattande krav på 

riskhantering, ledningens kompetens och tillsyn. Utöver detta finns regler 

som direkt eller indirekt tillhandahåller ett skyddsnät på området. Dessa 

bidrar tillsammans till att säkerställa kreditinstitutens funktion, och i ett 

vidare perspektiv det finansiella systemets funktion.
64

  

3.3 Primär marknad för syndikerade lån 
Den primära marknaden för syndikerade lån kan även benämnas den 

ursprungliga marknaden
65

 och utgör ett tilltalande sätt för finansiering, 

bland annat tack vare dess flexibilitet. I stor utsträckning är mycket av 

innehållet i det syndikerade låneavtalet förhandlingsbart. Covenants utgör 

en form av utökad säkerhet tillhörande borgensliknande säkerhetsrätter och 

används ofta som avtalsvillkor i låneavtal. Långivaren och låntagaren kan 

ha en covenant i låneavtalet som exempelvis reglerar långivarens rätt till 

insyn i låntagarens verksamhet eller covenants som förpliktar låntagaren att 

upprätthålla vissa finansiella nyckeltal i verksamheten.  

Graden av flexibilitet och möjlighet att skräddarsy lånen är ett av verktygen 

för konkurrens bankerna emellan. Den primära marknaden för syndikerade 

lån på långivarsidan domineras av kommersiella banker, i konkurrens med 

de större investmentbankerna.
66

 

                                                      
63

 Henric Falkman, Bank- och Finansieringstjänster – varför krävs reglering?, sid. 15. Se även 

SOU 1998:160. 
64

 Ibid., sid. 19. 
65

 Med ursprunglig åsyftas den procedur för lånets ingående mellan låntagare och långivare, 

alltså medlemmarna i syndikatet. 
66

 Gadanecz, Blaise, The syndicated loan market: structure, development and implications, BIS 

Quarterly Review, December 2004, sid. 83. 
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3.4 Sekundär marknad för syndikerade lån 
Med den sekundära marknaden för syndikerade lån menas handeln mellan 

investerare med delar av lånet, där en syndikatmedlem säljer sin del av 

lånet till en annan investerare som tar över säljarens roll i syndikatet. Sedan 

1995 har en snabbväxande sekundär marknad utvecklats för handel med 

syndikerade lån, med en marknadsvolym på 145 miljarder dollar 2003, att 

jämföra med 9 miljarder 1991, motsvarande en tillväxt om 27 procent 

årligen. 2011 uppgick den sekundära marknadens volym till över 400 

miljarder dollar.
67

 Detta kan ses som en del i ett paradigmskifte, där 

traditionell utlåning genom banker fått ge vika för en mer investerarbaserad 

marknad. Till exempel är traditionell club lending, syndikering bestående 

av ett fåtal större banker, på väg att bli ersatt av syndikerade 

lånearrangemang med icke-banker som aktörer, som till exempel 

pensionsföretag, hedgefonder och försäkringsbolag. Ökningen har till stor 

del berott på flexibiliteten med syndikerade lån. För att nämna ett exempel 

kan långivare, under ekonomiskt svåra tider, välja att sälja av sina mer 

riskfyllda lån till någon som är villig att köpa dem.
68

 

Ännu en anledning till varför syndikerade lån handlas i allt större 

utsträckning på sekundära marknader är den standardisering av 

handlingarna för låneöverlåtelse, som tagits fram av LMA i Europa, Loan 

Syndications & Trading Association (LSTA) i USA och Asia Pacific Loan 

Market Association (APLMA) i Asien. En indikator på hur enkelt det är att 

handla med lån på den sekundära marknaden är de så kallade terms of 

transfer-klausulerna, som tillåter överlåtelse till annan långivare, varom i 

4.1.  

Den sekundära marknaden består generellt av tre olika skikt: vid eller nära 

nominellt värde, högrisklån samt problemlån.
69

 Det är primärt de 
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sistnämnda lånen som utgör huvuddelen på den sekundära marknaden, men 

även lån till större företagslångivare tendererar att handlas aktivt.
70

 

Deltagande aktörer på den sekundära marknaden kan delas in i tre 

kategorier: marknadsskapare, aktiva handlare och tillfälliga säljare eller 

investerare.
71

  

Marknadsskapare är typiskt sett större kommersiella och investerarbanker, 

som avsätter kapital för att skapa likviditet och förstärka sin ställning. 

Institutioner som aktivt deltar i primära lånemarknaden har en fördel när 

det gäller handel på sekundärmarknaden, inte minst på grund av deras 

förvärvade kunskap i tillgång till och förståelse för lånedokumentation. 

Aktiva handlare är huvudsakligen investment- och kommersiella banker, 

specialiserade handlare i problemlån och vulture funds.
72

 Icke-finansiella 

företag och andra institutionella investerare såsom försäkringsbolag, 

handlar också men inte i lika hög utsträckning. Tillfälliga 

säljare/investerare agerar på marknaden som säljare av lån för att hantera 

kapaciteten på sina balansräkningar eller som investerare som tar och håller 

positioner. Trots att den sekundära marknaden har ökat markant i storlek 

utgör den primära marknaden den överlägset största andelen av den totala 

marknaden för syndikerade lån.
73

 

4. Överlåtelse av lån enligt engelsk rätt 

4.1 Allmänt 
Det engelska rättssystemet ser lånet som en immateriell tillgång

74
 som inte 

kan överlåtas genom exempelvis tradition och engelsk rätt skiljer sig från 

svensk rätt gällande överlåtelse av lån, då det är rätten till ränta och 

återbetalning som utgör tillgången som ”säljs” av en bank vid en 

låneöverlåtelse.
75

 Enligt engelsk rätt delas intangibles
76

 upp i pure 
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intangibles och documentary intangibles. Pure intangibles är exempelvis 

skulder och immaterialrättsliga rättigheter medan documentary intangibles 

utgörs av exempelvis fraktsedlar, skuldebrev eller växlar.
77

 

Före en långivare kan välja att föra över sin participering i ett syndikerat 

lån, så måste denne beakta implikationerna av vilket tillvägagångssätt för 

överföring som väljs under det syndikerade låneavtalet. Enligt engelsk rätt 

finns det tre traditionella sätt som används för att ”sälja” banktillgångar, 

nämligen assignment, subparticipation och novation. 

Assignment innebär att den ursprungliga banken tilldelar eller överför en 

andel av lånet till en ny bank. Vid subparticipation kommer den 

ursprungliga banken överens om att betala belopp motsvarande den nya 

bankens andel av betalningar mottagna av den ursprungliga banken från 

låntagaren, till den nya banken. Novation innebär att den ursprungliga 

banken, förvärvande banken och låntagaren kommer överens om att frigöra 

den ursprungliga banken från sina skyldigheter att låna ut medel för en 

andel av låneavtalet och föra över dessa till den förvärvande banken.
78

 

 Novation och assignment resulterar i att långivaren avyttrar sina 

låneandelar och den nye långivaren ingår ett direkt avtalsförhållande med 

låntagaren, medan subparticipation resulterar i att långivaren bibehåller ett 

avtalsförhållande med låntagaren. Även om endast assignment innebär 

”försäljning” av en tillgång i strikt juridisk mening, så används trots detta 

begreppen säljare och köpare när man talar om agentbank och 

participantbank, oavsett överföringsmetod.
79

 Var och en av dessa metoder 

redovisas nedan närmare i 4.3 och 4.5. 

Enligt Wood
80

  kan villkoren för överlåtelse från en långivare till en annan, 

de så kallade terms of transfer-klausul stipulera till exempel: att låntagaren 

inte får överföra någon av sina skyldigheter eller föra över någon av sina 

rättigheter, att varje bank tillåts överföra samtliga eller del av sina 
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rättigheter, att varje bank genom novation tillåts föra över sina rättigheter 

och skyldigheter genom att underteckna ett överlåtelseavtal
81

, som även ska 

undertecknas av agentbanken å låntagarens, övriga banker och sina egna 

vägnar och att varje bank må avslöja information till en potentiell 

subparticipant eller annan som föreslår att ingå avtal med banken gällande 

låneavtalet. Ovanstående är enbart exempel och en eller flera av dessa kan 

föreligga, men behöver inte göra det. 

4.2 Assignment  
Assignment utgör ett vanligt sätt för överföring av fordringar parter 

emellan. Metoden utgör en överföring av rättigheter i ett låneavtal från 

ursprunglig långivare till en förvärvande långivare. Assignment kan 

antingen utgöra legal assignment eller equitable assignment. Enligt section 

136 i Law of Property Act 1925 är skillnaden mellan de båda att equitable 

assignment inte förutsätter att villkoren för legal assignment är uppfyllda 

för att vara giltiga och effektiva.
82

 Trots detta är equitable assignment 

likvärdigt effektivt som legal assignment enligt engelsk rätt.  

För att en assignment ska vara giltig krävs att: 

(a) Assignment är skriftligt och undertecknad av säljaren. 

(b) Hela skulden måste överlåtas.
83

 Del av skuld faller inte in under section 

136.
84

 

(c) Skriftlig underrättelse
85

 till gäldenären ska ske. 

Skriftlighetskravet är så långtgående att en utsedd firmatecknare måste 

skriva under avtalet om assignment. Punkten (a) är central och ger upphov 

till en rad rättsverkningar. Underrättelsens formkrav är inte nämnvärt strikt, 

det räcker att gäldenären blir skriftligt underrättad, utan att vare sig en 

kopia av överlåtelseavtalet, datum eller ens villkor för överlåtelsen uppges 

för gäldenären. Kravet under (b) är långtgående. Det innebär som exempel 

att om innehållet i en fond utgör överlåtelsesubjektet, det inte räcker att 
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enbart beloppet som utgör tillgång i fonden överlåts utan fonden i sin helhet 

måste överlåtas.
86

 

Legal assignment syftar till att den ursprungliga banken ska överlåta och 

den förvärvande banken ska förvärva de rättigheter som följer av 

låneavtalet. Detta omfattar bland annat rätt att driva in skulden och ta del av 

eventuell ränta. Vidare utgör legal assignment att förvärvande bank får full 

äganderätt över fordringen och att förvärvande bank, utan stöd från den 

ursprungliga banken, kan stämma gäldenären för att få skulden indriven. 

Skyldighet att bistå med ytterligare försträckning till gäldenären kan inte 

överlåtas genom legal assignment och kvarstår därmed hos den 

ursprunglige banken. Den förvärvande banken betalar den ursprungliga 

banken alla medel förfallna till betalning enligt låneavtalet och den 

ursprungliga banken för sedan vidare medlen till agentbanken som sedan 

för över medlen till gäldenären. Med andra ord tar förvärvande bank över 

den ursprungliga bankens rättigheter enligt låneavtalet och i praktiken sker 

ett utbyte av den ursprungliga respektive förvärvande bankens rättigheter.  

Om något av ovanstående saknas är det mest sannolikt att det rör sig om 

equitable assignment, förutsatt att partsvilja för ett bindande avtal 

föreligger. Det första kravet medför oftast inga problem, men kravet i (b) 

och (c) gör att legal assignment i praktiken blir oattraktivt. En säljande 

bank vill kanske inte att låntagaren får reda på att ränta och återbetalningar 

har förts över till en annan bank. Som följd kan detta leda till att 

förvärvaren inte underrättar låntagaren om överlåtelsen. För det andra så 

vill banker oftast inte föra över hela lånet, utan enbart delar av det. Till 

exempel vill en långivare, vid lån med rak amortering, ha rätt till vissa 

amorteringar. 

Som konsekvens kan inte legal assignment användas som överlåtelseform, 

då tyst överlåtelse, alltså överlåtelse utan underrättelse är eftersträvansvärt 

eller då avsikten är att föra över del av lånet. En equitable assignment är 

däremot effektiv utan underrättelse till gäldenären. Det är även möjligt att 

föra över delar av en skuld genom equitable assignment. Underrättelse, 
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även om det inte är nödvändigt för giltigheten av överlåtelsen, är viktigt på 

grund av Dearle v Hall
87

. Rättsfallet påvisar att där borgenär har gjort ett 

antal assignments av samma skuld så fastställs prioritet inom respektive 

assignment inte genom prioritet i tid för varje assignment, utan prioritet för 

underrättelse, det vill säga prioritet ges till förvärvare som underrättat 

gäldenären först.
88

 

Frågan om underrättelse har skett är av stor juridisk betydelse eftersom 

låntagaren kan betala med befriande verkan till den ursprunglige långivaren 

så länge inte underrättelse skett till låntagaren. Vid dubbeldisposition har 

den som först underrättar låntagaren rätt att erhålla betalning för lånet. 

Således saknar det betydelse vem som förvärvade lånet först tidsmässigt. 

Vad gäller legal assignment följer redan av formkraven att en skriftlig 

underrättelse måste ske. 

När ett lån är utnyttjat till fullo utgör assignment till en ny långivare inga 

större problem. Om det finns utrymme för ytterligare försträckning på lånet 

uppkommer problematiken att endast existerande äganderätt kan föras över, 

eftersom framtida äganderätter generellt inte kan överföras.
89

 Eventuella 

skyldigheter att bistå med ytterligare finansiering överlåts inte, om inte 

särskilt stadgat om detta.
90

 Detta får som konsekvens att den ursprunglige 

långivaren blir skyldig att bistå med ytterligare försträckning. På grund av 

detta är novation ett, för den ursprunglige långivaren, bättre alternativ. 

Som tidigare nämnts i 4.1 kan det finnas inskränkningar i låneavtalet, de så 

kallade terms of transfer-klausulerna, gällande om assignment är tillåtet. 

Vanligtvis utgör endast ett uttryckligt förbud en inskränkning vid avyttring 

av skuld, eftersom lagstiftaren velat främja fri rörlighet av tillgångar. En 

assignment som ökar långivarens utsatthet eller ansvar kan implicit vara 

förbjuden, såsom ökade skattekostnader eller övriga kostnader.
91

 Om det 
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finns en restriktion så måste låneöverföringen ske genom subparticipation, 

om inte långivarens samtycke inhämtas.
92

 

Genom en assignment av rättigheter vid syndikerade lån för inte säljande 

bank över skyldigheter till köparen så denne bli befriad från dem, till 

exempel skyldighet att utfärda nya lån, som är fallet vid en Revolving 

Credit.
93

 Participantbanken kommer att gå med på att betala sin andel av 

nya utbetalningar mot en viss tilldelning i det nya lånet; en skriftlig 

assignment är vanligtvis inte nödvändig. Denna betalning är inte ett lån från 

participantbanken till låntagaren, utan en betalning av inköpspriset från 

köparen till agentbanken för försäljning av ett lån utfärdad av agentbanken 

till låntagaren. Agentbanken tar risken att participantbanken ställer in 

betalningar
94

, i vilket fall agentbanken kommer, gentemot låntagaren, vara 

skyldig att låna ut den obetalda delen. 

4.3 Subparticipation 
Denna metod för överlåtelse är ingen överlåtelse per se, eftersom någon 

övergång av rättigheter och skyldigheter i enlighet med det ursprungliga 

låneavtalet inte äger rum. Metoden är snarare ett sätt för finansiering av den 

ursprunglige långivarens lån till låntagaren. 

Överlåtelsen går till enligt följande. Den förvärvande banken betalar till 

den ursprungliga banken ett belopp motsvarande participeringen. Den 

förvärvande banken åtar sig att inte ta ut det erlagda beloppet förrän den 

säljande bankens lånelöptid gentemot låntagaren gått till ända. Samtidigt 

går den ursprungliga banken med på att betala den förvärvande banken ett 

belopp motsvarande den förvärvande bankens andel av mottagna medel 

från den ursprungliga banken som denne fått från låntagaren. Betalningar 

från den ursprungliga banken är villkorade av att den ursprungliga banken 

får motsvarande medel från låntagaren.
95

 Den förvärvande banken ingår 

därmed ett avtalsförhållande med den ursprungliga banken, där den 
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förvärvande banken blir långivare till den ursprungliga banken, men inte 

till låntagaren. 

Ett avtal, där en borgenär kommer överens med sin gäldenär att denne inte 

behöver betala honom om gäldenären inte får betalning från tredjepart är, 

giltigt enligt engelsk insolvensrätt.
96

  

Nackdelen för den förvärvande banken är att den löper en dubbel risk för 

default. Med det menas att både den ursprungliga banken och, mer 

sannolikt, låntagaren kan hamna i en situation som utgör default. Skulle 

detta inträffa, till exempel att den ursprungliga banken blir insolvent, så 

skulle den förvärvande banken vara en oprioriterad borgenär gentemot den 

ursprungliga banken. Den nya banken är med andra ord ingen förvärvare av 

rättigheter.
97

 Den förvärvande banken kan inte stämma låntagaren i detta 

fall, utan måste förlita sig på den överlåtande banken att initiera stämning. 

Därmed är överlåtelsen mer en fråga om riskallokering på så vis att risken 

för lånet flyttas från den ursprunglige långivaren till den förvärvande. 

Skulle låntagaren hamna på obestånd finns en risk för överlåtaren att 

samtliga borgenärer omförhandlar sina fordringar till låntagaren och att nya 

låneavtal förhandlas fram. Vid sådan händelse får förvärvaren betalt från 

överlåtaren medan överlåtaren får en ny fordran på låntagaren som denne 

får finansiera själv. 

Affären skapar ett nytt rättsförhållande mellan den ursprungliga och 

förvärvande långivaren som är juridiskt åtskilt från det ursprungliga 

låneavtalet mellan den säljande banken och låntagaren, men som speglar 

avtalsrättigheterna mellan den ursprunglige långivaren och låntagaren.
98

  

Detta utgör, som nämnts i början av detta kapitel, inte någon överlåtelse av 

de befintliga rättigheterna mellan den ursprunglige långivaren och 

låntagaren, som kvarstår i ett direkt avtalsförhållande.  
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En subparticipation kräver låntagarens samtycke, som inte behöver vara 

skriftligt, utan kan ske på samma vis som assignment eller att klausul i 

låneavtalet uttryckligen tillåter det.
99

 

I varje låneparticipering finns för en överförande långivare viktiga 

ställningstaganden, oavsett vilket sätt för överlåtelse som används. En fråga 

rör agentbankens sekretesskyldighet gentemot låntagaren som skulle kunna 

hämma överföringen av information om lånet till potentiella 

participantbanker. Denna potentiella svårighet stävjas oftast genom en 

klausul i låneavtalet genom vilket låntagaren samtycker till utlämnande av 

information om lånet som annars skulle hindras av sekretesskyldigheten. 

Den överförande långivaren friskriver sig ofta från ansvar gällande 

utlämnad information om lånet och participantbanken får oftast utreda 

sådana frågor själv.
100

 Anledningen till att subparticipation sker är i 

allmänhet att föra över risken i lånet från den ursprungliga banken till en ny 

bank och att den nya banken betalar för sin andel, men utan en assignment. 

En assignment kanske inte heller är möjlig eller önskvärd, till exempel på 

grund av restriktioner mot assignment i låneavtalet. En befintlig bank 

kanske vill behålla ägandet för att upprätthålla en affärsrelation. Vid en 

överlåtelse genom subparticipation kan inte låntagaren erlägga betalning 

för ränta eller amortering till den förvärvande banken, på grund av att ett 

avtalsförhållande mellan dessa parter inte existerar. Om den överlåtande 

banken lämnat sitt samtycke bör situationen vara den motsatta och 

betalning till den förvärvande banken kan ske.
101

 Fördelar med att 

genomföra en subparticipation är bland annat att överlåtelsen kan hållas 

hemlig för låntagaren, vilket medför att överlåtaren kan dela upp 

överlåtelsen och finansiera sitt lån i olika delar till flera olika parter. Även 

slopad stämpelskatt nämns som en fördel med subparticipation. 

4.4 Novation 
Novation innebär att det ursprungliga avtalet byts ut mot ett nytt och att ett 

nytt rättsförhållande uppstår mellan förvärvaren av lånet och låntagaren. I 
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och med novationen upphör därmed eventuella band som den ursprunglige 

långivaren kan ha till låntagaren.
102

 Detta utgör den vanligast 

förekommande tekniken för att överföra bankers rättigheter och 

skyldigheter vid syndikerade lån.
103

 

Vid ett syndikerat lån innebär novation en partsändring där låntagaren och 

överlåtande bank kommer överens om att den överlåtande banken ska 

utträda ur avtalet och en ny participantbank ska ta dess plats som den andra 

parten i avtalet. Participantbankens samtycke att bistå med vidare 

finansiering till låntagaren utgör det vederlag som krävs för att stödja 

avtalet. Till skillnad från assignment, som inte kräver låntagarens 

samtycke, kräver novation samtliga parters samtycke. Det är möjligt för 

parterna att förbereda för novation i förväg och upprätta en 

avtalsmekanism, vid vilken novation automatiskt sker vid inträffande av en 

speciell händelse eller utförande av en åtgärd. 

Novation är den teknik som används oftast för att föra över en banks 

rättigheter och skyldigheter i en låneparticipering. Ett konventionellt 

strukturerat syndikerat låneavtal, som exempelvis LMA:s rekommenderade 

form för syndikerade låneavtal innehåller klausuler varvid köp av samtliga 

eller delar av den ursprunglige långivarens anspråk mot låntagare kan äga 

rum, helt eller partiellt, av en förvärvande långivare så länge som vissa 

procedurer följs. Låneavtalet utgör ett stående erbjudande om novation, ett 

erbjudande som har gjorts av samtliga parter i låneavtalet och som är 

kapabla till att acceptera varje bank eller finansiell institution som 

accepterar det erbjudandet i enlighet med avtalsvillkoren. Den specifika 

proceduren involverar vanligtvis en föreskriven form av överlåtelseavtal, 

undertecknat av agentbanken och participantbanken vid agentbanken. 

Agenten, vid erhållande av certifikatet, utför det och novationen träder i 

kraft från den tidpunkten. En fördel med denna typ av procedur är att de 

kommersiella villkoren för överföringen mellan den ursprungliga banken 
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och participantbanken dokumenteras separat från överlåtelseavtal och 

förblir konfidentiell dem emellan.
104

 

Novationen medför, till skillnad mot en överlåtelse genom assignment, att 

samtliga överlåtarens rättigheter och skyldigheter övertas av den nye 

långivaren. Detta leder till att skyldigheter som exempelvis att låna ut mer 

pengar vid behov överförs till den nye långivaren genom en novation. 

Vidare kan den nye långivaren genom novationen omförhandla villkoren 

gentemot låntagaren, och få till stånd bättre villkor än vad den ursprunglige 

långivaren hade. Detta kunde som tidigare nämnts inte uppnås genom 

assignment.
105

 

Det finns inga generella formkrav för en giltig novation, men att skriftlig 

dokumentation av överlåtelsen bör ligga i parternas intresse. Överlåtelsen 

måste bestå av tre parter, och låntagaren måste ge sitt uttryckliga samtycke 

till byte av långivare, något som kan uppfattas som en nackdel gentemot 

överlåtelse genom assignment. Samtycket behöver inte ges skriftligt, men 

omständigheterna måste påvisa partsavsikt att genomföra novationen.
106

 

Det går dock att redan i det ursprungliga låneavtalet avtala om att samtycke 

till framtida novationer vid särskild händelse eller dylikt.
107

 

Att vid en låneöverlåtelse använda sig av novation kan ha många fördelar, 

såsom att det inte finns risk för betalning till fel part. Det uppkommer heller 

inga problem rörande banksekretess eftersom låntagaren samtycker till 

novationen. Den största fördelen torde dock vara att överlåtelsen inte ger 

upphov till någon stämpelskatt.
108

 

Novation är den enda metoden som innefattar att en långivare effektivt 

”överlåter” sina rättigheter och skyldigheter enligt låneavtalet. 

Överföringsprocessen annullerar den ursprunglige långivarens skyldigheter 

och rättigheter under lånet, medan den nye långivaren antar identiska 

rättigheter och skyldigheter i dennes ställe. I och med detta upphör 
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avtalsförhållandet mellan den ursprunglige långivaren och parterna i 

låneavtalet. Samtidigt inträder den nye långivaren i ett direkt 

avtalsförhållande med låntagaren, agentbanken och övriga långivare. Vid 

tidpunkten då den nye långivaren blir part i låneavtalet kan lånet vara till 

fullo utnyttjat, särskilt om det är ett Term-lån. Men, i fallet av ett 

Revolving-lån kan den nye långivaren anta skyldigheter att bistå med ny 

försträckning till låntagaren. 

Låntagaren måste vara part i novationsprocessen. Agentbanken, den nye 

långivaren och den existerande långivaren är de enda parter som behöver 

vara med för att upprätta ett överlåtelseavtal. 

4.4.1 Argo Fund v Essar Steel Limited 
Rättsfallet Essar Steel Limited

109
 belyser hur syndikerade lån och 

överlåtelser av rättigheter i ett syndikerat låneavtal på den sekundära 

marknaden genom förvärv av participationer går till i praktiken. Essar Steel 

Limited
110

 är en stor indisk stålproducent, medan Argo Fund Limited
111

 är 

en fond med säte i Caymanöarna. Essar ingick ett tvåårigt syndikerat lån 

om 40 miljoner US-dollar, där Bayerische Landesbank Girozentrale
112

 var 

agentbank.  

Lånet försträcktes strax före tullar och amerikanska embargon infördes mot 

indiska stålproducenter som allvarligt påverkade Essars verksamhet och 

affärer. Som konsekvens hade Essar inte möjlighet att genomföra sina 

betalningar till de långivande bankerna. 

Argo hade förvärvat sina rättigheter genom att anskaffa en participation i 

det syndikerade lånet på den sekundära marknaden. Det betyder att Argo 

hade köpt sin rätt att bli del av syndikatet från en annan syndikatmedlem, 

trots att de inte varit del av den ursprungliga gruppen långivare. Detta 

gjordes troligtvis för att de ansåg att låneåterbetalningar från Essar var en 

god investering. Argo sökte en rätt att framtvinga betalning från Essar trots 
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oförmåga till betalning, som förvärvare av rättigheter på den sekundära 

lånemarknaden. Essar hävdade att låneavtalets villkor innebar att det endast 

var de ursprungliga långivande bankerna som var berättigade att påkalla de 

så kallade events of default enligt låneavtalet. En klausul i låneavtalet, den 

så kallade terms of transfer-klausulen som beskrevs i 4.1, tillät överföring 

av långivares rättigheter och det fanns ingen begränsning gällande personer 

som kunde bli förvärvare av dessa rättigheter. Klausulen skiljde sig dock åt 

gällande novation och assignment. Som kontrast skulle en assignment av 

avtalet som förde över samtliga rättigheter och förmåner enligt avtalet inte 

nödvändigtvis frigöra den ursprunglige långivaren från sina skyldigheter. 

Det fastslogs i rättsfallet att enligt den korrekta tolkningen av dessa avtal 

var Argo en riktig bank eller finansinstitut och därmed också kapabel att 

påkalla Essars skyldighet att genomföra betalningar till dem.
113

 

5. Överlåtelseformer enligt svensk rätt 
I Sverige ses lånet inte som en immateriell tillgång utan som en materiell 

tillgång, det vill säga lös egendom, som kan överlåtas enligt reglerna i lag 

1936:81 om skuldebrev
114

 och enligt allmänna fordrings- och 

obligationsrättsliga principer. Skuldebrev beskrivs i motiven till SkbrL som 

en ”ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett 

penningbelopp”
115

. Anledningen till att skuldebrev redovisas inom ramen 

för syndikerade lån är att de är analogt tillämpliga på ett antal förbindelser 

som inte uppfyller kraven på skuldebrev enligt dess definition.
116

 För 

överlåtelse av skuldebrev gäller generellt att partsväxlingar är tillåtna, så 

länge ingen part lider skada.
117

 

5.1 Enkla skuldebrev 
Enkla skuldebrev regleras i tredje kapitlet i SkbrL: det är ställt till viss 

person och kan jämställas med fordringar som till exempel kundfordringar 

avbetalnings- eller leasingkontrakt samt marknadsbevis. Enkla skuldebrev 
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är inte bärare av rättigheter utan tjänar endast som bevismedel. Detta 

innebär att en borgenär kan göra sin fordran gällande mot en gäldenär även 

om skuldebrevet inte kan företes eller uppvisas. Vidare utgör inte enkla 

skuldebrev presentationspapper som de löpande skuldebreven, varom mer 

nedan i 5.2.  

Rent generellt kan enkla skuldebrev överlåtas, även om undantag kan vara 

föreskrivna i lag.
118

 Dessa har oftast sin grund i gäldenärens eller 

borgenärens intresse. På samma vis som enligt engelsk rätt kan förbud mot 

överlåtelse föreskrivas i en rättshandling genom vilken fordringen stiftas 

eller överlåts.
119

 Både överlåtelseförbud i överlåtarens intresse, men även 

förbud i gäldenärens intresse bör vara utan verkan mot en förvärvares 

borgenärer dock, oavsett kvalificering om ond eller god tro.
120

 Det är idag 

tvivelaktigt om ett överlåtelseförbud har någon verkan mot en 

förvärvare.
121

 

Förhållandet mellan borgenär och gäldenär är detsamma, oavsett om en ny 

borgenär som handlat i god tro tillträder. Beträffande sin 

betalningsskyldighet kan gäldenären göra samma invändningar mot en ny 

gäldenär som mot den ursprunglige borgenären. Gäldenären kan hävda att 

betalning redan skett, ocker, kvittningsrätt på grund av motfordran, och så 

vidare. För sakrättsligt skydd, borgenärsskydd, krävs vid överlåtelse och 

pantsättning att gäldenären underrättas om överlåtelsen eller 

pantsättningen. Gäldenären kan tvingas betala skulden två gånger, vilket 

inträffar om gäldenären betalar till den ursprungliga borgenären trots att 

han har blivit underrättad om att överlåtelse har skett. Har underrättelse inte 

skett behöver inte betalning ske ytterligare en gång, trots att betalningen har 

gått till den ursprunglige borgenären.
122
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Enligt tredje kapitlet i SkbrL får gäldenären aldrig sättas i sämre ställning 

på grund av en överlåtelse. Det är viktigt för en överlåtare att underrätta 

gäldenären om ett eventuellt förvärv, då gäldenären med befriande verkan 

kan fortsätta att betala till överlåtaren så länge denne inte har skälig 

anledning att misstänka att överlåtaren inte längre är den som har rätt till 

betalning.
 123

 En gäldenär i god tro kan vidare med befriande verkan betala 

till den som uppvisar en skriftlig överlåtelsehandling, så länge inte 

överlåtelsehandlingen är förfalskad eller behäftad med kvalificerad 

ogiltighet. Då fall av dubbeldisposition är för handen är det den förvärvare 

som varit i god tro och som först meddelats gäldenären som erhåller 

företräde. Då underrättelse inte ägt rum vid fall av dubbeldisposition är det 

den som först förvärvade skuldebrevet som har företräde.  

5.1.1 Revers 
Reverslånet är den otvetydigt vanligaste kreditformen och kan delas in i två 

olika typer av skuldebrev, lånereversen och betalningsreversen.
124

  

Grundtypen av skuldebrev och tidigare ofta nämnd såsom enda användning 

är den så kallade lånereversen. Lånereversen utgör bevis för en lämnad 

försträckning och är vanligtvis ändamålsbunden. Med detta menas att 

lånereversen lämnats för specifikt syfte, som till exempel för anskaffande 

av bostad eller för köp av en viss vara. 

De privata lånereverserna kan vara tecknade på ett av bank eller 

hypoteksinrättning utställt formulär, men har generellt växlande form och 

rubricering. Till exempel de framstå som ”avtal om försträckning” eller 

som ”kvittenser” på mottaget lånebelopp. Från början var lånereverser inte 

tänkta som omsättningsinstrument, varför de ansågs utgöra enkla 

skuldebrev. Är de dock försedda med inteckningsmedgivande, vilket kan 

vara att föredra om handlingen inte är avsedd för överlåtelse, utgör dem 

löpande skuldebrev. För att bevilja lån betingar sig långivare ofta säkerhet i 

form av pant eller borgen som förutsättning och anmärkning om detta föres 
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ofta in i lånereversen. Borgen tecknas ofta direkt på handlingen eller förses 

med anteckning om pantbrev som samtidigt överlämnas. 

Den andra typen av revers är den så kallade betalningsreversen. Vid 

varuleveranser förekommer att köparen, som inte kan betala direkt, istället 

utfärdar ett skuldebrev på köpesumman. I allmänhet innehåller 

skuldebrevet då en så kallad valutaklausul – ”för levererade varor” eller 

liknande och skuldebrev kan även utställas för utförda tjänster. Oftast är 

även dessa enkla skuldebrev och är generellt inte försedda med vare sig 

borgen eller annan säkerhet. 
125

 Checkräkningskrediter och olika typer av 

reverslån är de vanligast förekommande kreditformerna för företag och 

konsumenter.
126

 

5.2 Löpande skuldebrev 
Löpande skuldebrev regleras i SkbrL:s andra kapitel och är ställt till 

innehavare, till viss man eller order och kallas också innehavarpapper eller 

orderskuldebrev. Med löpande skuldebrev jämställs aktier, 

företagscertifikat, obligationer, statsskuldsväxlar och liknande. Löpande 

skuldebrev utgör så kallade presentationspapper, vilket innebär att en 

gäldenär inte är skyldig att betala om denne inte får tillbaka skuldebrevet 

eller blir förevisad det. För att skydda en överlåtares borgenärer finns det i 

SKL 22§ ett undantag för banker innebärande att i fall då bank säljer ett 

löpande skuldebrev, överlåtelsen äger verkan mot bankens borgenärer trots 

att handlingen kvarstår i bankens förvar.
127

 Så kallad constitutum 

possessorium, vilket innebär ett åtagande från överlåtarens sida att besitta 

skuldebrevet för förvärvarens räkning
128

, är i detta fall tillåtet. För 

orderskuldebrev räcker inte själva innehavet för att legitimera borgenären, 

utan detta måste kompletteras med en, på skuldebrevet tecknad, överlåtelse 

av skuldebrevet. Tanken bakom löpande skuldebrev är att en ny innehavare 

som förvärvat ett löpande skuldebrev i god tro ska vara skyddad mot de 

flesta invändningar som gäldenären kan tänkas resa. Mot en ny borgenär i 
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god tro kan gäldenären till exempel inte hävda en kvittningsgill motfordran 

som denne har mot den ursprunglige innehavaren eller annan 

ogiltighetsgrund. En ny borgenär anses inte vara i god tro om han kände till 

eller borde känt till den omständighet som invändningen grundas på. Vissa 

invändningar är däremot så allvarliga att de kan åberopas av gäldenären 

även mot en godtroende förvärvare, såsom förfalskning, grovt tvång, 

omyndighet och preskription. För sakrättsligt skydd, borgenärsskydd, krävs 

vid överlåtelse och pantsättning antingen att skuldebrevet traderas eller om 

skuldebrevet finns hos tredje man, underrättelse till denne. Gäldenären kan 

med befriande verkan betala till den som företer och överlämnar ett 

innehavarskuldebrev. När det gäller orderskuldebrev räcker emellertid inte 

själva innehavet för att legitimera borgenären. Gäldenären måste 

kontrollera att det finns en överlåtelsekedja tecknad på skuldebrevet som 

leder fram till den aktuelle innehavaren. 

Löpande skuldebrev är ofta avsedda för kommersiell omsättning på en 

marknad, varför SkbrL:s reglering av de löpande skuldebreven har som 

utgångspunkt att just främja omsättning. Därför är det viktigt att innehavet 

av fordringshandlingen i sig är tillräckligt för att legitimera innehavarens 

krav på betalning.
129

 Utställaren ska med befriande verkan kunna betala till 

den som uppvisar och överlämnar papperet. Det är förekomsten av dessa 

egenskaper som ger löpande skuldebrev, främst innehavarpapper, 

värdepapperskvalitet.
130

  

Ett lån som är utställd blankt är även detta att betrakta som ett löpande 

skuldebrev. Generellt sett kan konstateras att gäldenärens ställning 

försämras vid löpande skuldebrev jämfört med vad som gäller vid enkla 

skuldebrev. Detta främst med avseende på gäldenärens möjlighet att göra 

invändningar gentemot en förvärvare, vare sig denne är i ond eller god tro.  

För banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersinstitut finns ett 

undantag som innebär att sakrättsligt skydd uppnås även om skuldebrevet 
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kvarlämnats för förvaring hos den överlåtande banken, företaget eller 

institutet.  

5.3 Novation 
Ovan i 5.1, 5.1.1 och 5.2 har redogjorts för enkla och löpande skuldebrev 

samt revers och överlåtelse av dessa. Novation, varom nämnts tidigare i 4.5 

enligt engelsk rätt, förekommer även i svensk rätt.  Novationen beskrivs en 

”förnyelse av tidigare uppkommet skuldförhållande” eller, uttryckt med 

tonvikt på gäldenärssidan, ”förnyelse av tidigare åtagen förpliktelse”.
131

  

Som exempel på novation inom svensk rätt illustreras ofta förändring av  

gäldenärsskyldigheter, förändring av avtalstid, eller att avtalsobjektet i ett 

ömsesidigt förpliktigande avtal byts ut. Detta behöver dock inte innebära att 

de ursprungliga förpliktelserna är överspelade, till exempel då 

förpliktelseförändringarna är mindre ingripande kan den ursprungliga 

förpliktelsen bestå fastän i förändrad form.
 132

 

En eftergift från borgenären innebär inte alltid att denne avstår från hela 

eller delar av sitt anspråk. Parterna kan också gemensamt komma överens 

om en förändring av rättsförhållandet dem emellan, det vill säga eftergift 

från borgenären och nya åtaganden från gäldenären. Om förändringarna av 

gäldenärens plikter är mindre ingripande består den ursprungliga 

förpliktelsen, om än i förändrad form. Om förändringarna är större kan det 

hända att man betecknar saken så att den gamla förpliktelsen upphört och 

att en ny uppkommit, med andra ord så har en novation skett. 

Parternas avsikt ses som avgörande för huruvida giltig novation uppkommit 

och särskild vikt läggs vid att ett fordringsförhållande ersatts med 

upprättandet av ett annat. Vid en låneöverlåtelse genom novation upphör 

således helt det ursprungliga låneavtalet mellan låntagaren och den 

ursprungliga långivaren. Förvärvaren av lånet får, genom novationsavtalet 

och låntagarens medgivande en rättighet att ingå ett helt nytt låneavtal med 

långivaren. Man vill härigenom vinna att förvärvarens rätt blir helt 

oberoende av överlåtarens särskilda förhållande till låntagaren. 
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Novation har inom svensk rätt används tämligen sällan jämfört med 

engelsk rätt som metod för låneöverlåtelse. Som en konsekvens av detta har 

svensk rätt inte lyckats systematisera och konkretisera novation på ett 

enhetligt sätt.
133

 Novationsbegreppet i svensk juridisk litteratur har främst 

behandlat de så kallade omsättningsfallen, alltså då ett skuldebrev med viss 

löptid löpt ut och ersatts med ett nytt, varom mer i 6.2.  

Enligt utländsk rätt uppställs ofta såsom avgörande rekvisitet för novation 

en animus novandi föreligger, vilket innebär en vilja att skapa ett nytt 

rättsförhållande i stället för ett gammalt. Rekvisit torde i praktisk 

rättstillämpning enbart vara användbart i den mån begreppet fixerats av 

rätten och begreppsbildningen är känd av allmänheten.
134

 

6. Jämförelse av engelsk och svensk rätt 
En jämförelse mellan engelsk och svensk rätts metoder för låneöverlåtelse 

är vansklig, då olikheterna systemen emellan är många. Den största 

skillnaden är det engelska synsättet på lån som en immateriell tillgång. 

Detta kan te sig märkligt, då lånet utgår en tillgång på bankens 

balansräkning enligt båda ländernas redovisningssystem. Anledningen till 

denna skillnad i synsätt är troligtvis de båda ländernas olika syn på lån som 

en överlåtbar tillgång. Trots dessa olikheter tillåter både det engelska och 

svenska systemet överlåtelse av lån.  

Av de tre engelska överlåtelseformerna kommer assignment och novation 

att jämföras med de svenska formerna för överlåtelse. Subparticipation 

utelämnas då det inte utgör en överlåtelse, utan snarare är ett sätt att 

finansiera en befintlig participation och minska riskexponering.  

Låneöverlåtelser enligt svensk rätt regleras i enlighet med SkbrL:s regler 

om enkla och löpande skuldebrev, varvid det engelska systemet saknar 

motsvarande reglering av låneöverlåtelser. Detta beror troligtvis på de 

grundläggande skillnaderna mellan de båda ländernas rättsystem och deras 

respektive historiska utveckling. Inom engelsk rätt har det under en lång tid 

funnits en ovilja att reglera den finansiella marknadens överlåtelsemetoder. 
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På grund därav har en hög grad av kreativitet uppnåtts bland engelska 

banker gällande just låneöverlåtelse.  

Även om anledningarna för låneöverlåtelse generellt är desamma i de båda 

länderna bör graden av komplexitet i engelska avtal lyftas fram som 

ytterligare en viktig skillnad mellan rättssystemen. SkbrL:s regler är i 

princip dispositiva, vilket innebär att utställaren av ett skuldebrev svarar för 

vad han åtagit sig, det vill säga att partsavsikten är avgörande enligt svensk 

rätt.
135

 

6.1 Assignment  
Vid en jämförelse mellan assignment och novation kan konstateras att det 

enbart är assignment som utgör en låneöverlåtelse enligt engelsk rätt. 

Novation utsläcker ett avtalsförhållande och ett nytt upprättas, vilket inte 

innebär att ett lån därmed inte har överlåtits. Av denna anledning har endast 

assignment en motsvarighet i den svenska regleringen av överlåtelse av 

skuldebrev. 

Båda formerna av assignment uppvisar likväl betydande likheter men även 

vissa skillnader i jämförelse med överlåtelsereglerna i SkbrL.  

För att utgöra legal assignment krävs att överlåtelsen är skriftlig, att hela 

skulden överlåts samt att skriftlig underrättelse om överlåtelsen sker till 

gäldenären. Vad gäller överlåtelsen i sig av båda formerna av skuldebrev 

existerar inget formkrav med krav på skriftlighet. De formkrav som finns är 

de för själva lånet och överlåtelsen som sådan är helt formlös.  

Ytterligare en tumregel i både engelsk och svensk rätt är att samtycke från 

låntagaren inte behövs, om det inte utgör novation, och att en låntagare inte 

får sättas i sämre position på grund av låneöverlåtelsen. Detta gäller för 

båda formerna av assignment enligt engelsk rätt och för enkla skuldebrev 

enligt svensk rätt. Det är antagligen inte möjligt enligt varken engelsk eller 

svensk rätt att träffa avtal som försämrar låntagarens position på grund av 

låneöverlåtelsen. Låntagaren kan med befriande verkan betalare till den 

överlåtande banken om inte låntagaren har skälig anledning att misstänka 

att överlåtande bank inte längre utgör rätt betalningsmottagare och kan 

även betala till någon som uppvisar en skriftlig överlåtelsehandling.  
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Vid assignment kan låntagaren betala till överlåtande bank med befriande 

verkan tills underrättelse till låntagaren skett. Även här är underrättelsen 

viktig och detta gäller för både överlåtelse av enkla skuldebrev och vid 

assignment.  

Löpande skuldebrev skiljer sig dock från både assignment och enkla 

skuldebrev när det gäller betalning med befriande verkan. En sådan 

betalning kan enbart ske till någon som kan uppvisa en sammanhängande 

överlåtelsekedja till lånet. Vid dubbeldisposition gäller beträffande 

assignment att den långivare som låntagaren först har fått underrättelse från 

erhåller prioritet. Vid enkla skuldebrev gäller, förutom godtroende 

förvärvande bank, att den som låntagaren först erhåller underrättelse från 

erhåller prioritet. För löpande skuldebrev gäller att den som får 

skuldebrevet i sin besittning har borgenärsskydd. Vad assignment 

anbelangar överlåts enbart rättigheter och inte skyldigheter, något som även 

bör vara fallet vid enkla skuldebrev. Detta eftersom skuldebrevet är 

ensidigt, det vill säga endast en part är prestationspliktig.
136

 Det innebär att 

fordringar generellt kan överlåtas, men inte skulder.  

6.2 Novation  
Novationen, alltså att ett nytt rättsförhållande mellan låntagaren och 

långivaren uppstår, förekommer både i engelsk och i svensk rätt, men ingen 

av dem ser novation som någon överlåtelse enligt ordalydelsen. Novation 

är som nämnts i 4.4 den vanligaste formen för låneöverlåtelse enligt 

engelsk rätt, medan den i Sverige har varit begränsad till de så kallade 

omsättningsfallen. Vid omsättningsfallen följer novation som en 

konsekvens av omsättningen och utgör på så vis inte någon medveten 

metod för överlåtelse.  

Novation har historiskt haft störst betydelse vid partsväxling i ett 

fordringsförhållande. Innan överlåtelse av fordran och överlåtelse av skuld 

började användas i svensk rätt användes novation för att åstadkomma 

partsväxling. De nya konstruktionerna medförde att en partsväxling kunde 

på borgenärssidan utan gäldenärens medverkan och numera används 

överlåtelse av skuld analogt med överlåtelse av fordran.  
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Numera finns det ibland tillfällen då novation föredras under gäldenärens 

medverkan framför en överlåtelse fordran. Genom detta vill man uppnå att 

den nye borgenärens rätt blir oberoende av den förre borgenärens specifika 

förhållanden. Detta uppnås generellt genom överlåtelse av en negotiabel 

handling. Vid ömsesidiga fordringsförhållanden kan omständigheten att 

borgenären medger att den nye gäldenären får överta en rättighet medföra 

att den tidigare gäldenären befrias från motsvarande förpliktelse.
137

 

Dess rättsverkningar är dock desamma enligt de båda rättssystemen. En 

given gemensam nämnare är samtycket, som krävs enligt båda 

rättssystemen, då novation medför att ett nytt avtal ingås mellan lånets 

förvärvare och låntagaren. Vidare finns det inte några formkrav för 

novation enligt de båda systemen, utan för svensk del hänvisas återigen till 

att själva lånet måste vara skriftligt upprättat. Det råder dock en hög grad 

av osäkerhet i svensk rätt vad gäller novationens kännetecken och karaktär.  

6.3 Engelska överlåtelseformer i svensk rätt 
Jag har i denna uppsats redogjort för syndikerade lån och dess struktur, 

primär- och sekundärmarknad, låneöverlåtelseformer enligt både engelsk 

och svensk rätt. Sammanfattningsvis kan nämnas att reglerna för 

låneöverlåtelse enligt engelsk och svensk rätt skiljer sig åt, i vissa fall 

markant. Detta innebär att en översättning i Sverige av engelska 

avtalsmallar, såsom LMA-avtalsmallarna, bör ske med viss försiktighet. I 

samband med min praktik yppades bland annat att LMA-mallarna som 

används vid flertalet syndikerade lån i Sverige har en mängd klausuler, som 

vissa svenska affärsjurister inte verkar ha någon djupare förståelse för. 

Syndikerade låneavtal upprättade av svenska affärsjuridiska byråer uppgår 

oftast till ett tiotal sidor, medan engelska och framför allt amerikanska avtal 

kan omfatta över hundra sidor. Detta beror troligtvis på avtalstolkningarna 

länderna emellan, där Sverige har en tradition av att även tolka in 

omständigheter som inte är nämnda medan de anglosaxiska länderna har en 

mer bokstavstolkande syn på avtalen, även om engelsk rätt blivit mer 

benägen att beakta tolkningsdata utanför själva avtalstextens ramar och 

öppet beakta ändamåls- och skälighetsöverväganden vid 
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avtalstolkningen.
138

 Just för att få ordning på problematiken med för 

omfattande och svårtolkade avtal har många advokatbyråer börjar upprätta 

enklare låneavtal i den mån det är möjligt.  

De flesta lån en bank utger är sannolikt av löpande karaktär, och 

beträffande dessa visade genomgången i 5.2 att betydande olikheter 

existerar gentemot en överlåtelse genom assignment. En överlåtelse av ett 

enkelt skuldebrev genom assignment torde kunna få oförutsedda verkningar 

för parterna i överlåtelsen, i och med att ett avtal om assignment inte 

förberetts på de rättsföljder som följer av det för löpande skuldebrevets 

beskaffenhet.  

Syndikerade lån som finansieringsform är i något av en omställningsfas för 

tillfället, som kan bero på det ekonomiska klimatet, men även på 

Baselreglerna och det faktum att även icke-banker involverar sig i utlåning 

numera, som till exempel försäkringsbolag, hedgefonder och liknande. I en 

tid med ”billiga” lån med låga räntor kommer huvudsakligen bilaterala lån 

att väljas före en syndikering, förutsatt att lånet är av enkel karaktär. 

Framöver kommer sannolikt efterfrågan på syndikerade lån åter öka, då 

konjunkturläget vänder och stora lån efterfrågas för företagsförvärv, större 

projekt och liknande.  Som uppsatsen visat kan det vara prekärt att 

översätta de engelska formerna för låneöverlåtelse och att tillämpa dem på 

samma sätt i svensk rätt. Som nämnts i 2.4 finns i svensk rättspraxis väldigt 

litet skrivet om syndikerade lån, och detta beror troligtvis på lagvals- och 

skiljeklausuler.
139

 Klausulerna är huvudanledningen till att avtalen 

sannolikt kommer att följa LMA-avtalsmallen även fortsättningsvis och att 

rättspraxis kommer att förbli begränsad till sin omfattning. 
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 Mer om detta i SvjT 2010, sid. 1, Rosengren, Jonas, Engelsk avtalstolkning i ett svenskt 

perspektiv. 
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 Det enda rättsfallet jag funnit som tar upp begreppet syndikerade lån (T 1066-98 i Svea 

HovR) har inte haft relevant information för uppsatsen. 
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