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Sammanfattning 
Intercreditor-avtalens ställning kan inte påstås vara självklar, varken inom den 

svenska eller inom den engelska rättsordningen. Detta trots att avtalade 

efterställningar synes ha förekommit i relativt stor utsträckning åtminstone de 

senaste 40 åren i både Sverige och England. De standardiserade LMA-

dokumenten utgör utgångspunkten för avtalsförhandlingarna och dokumen-

tationen i både Sverige och England. För kreditgivarna innebär användande av 

intercreditor-avtal ett sätt att sprida sina risker, och för låntagaren innebär 

avtalen en möjlighet att erhålla större krediter än de kanske annars skulle 

beviljas. Syndikatet av kreditgivare kan bestå av fem till kanske 500 

medfinansiärer. Parter i intercreditor-avtalen är seniorbanker, mezzanin-

långivare och låntagare. 

 

Efterställning kan åstadkommas på strukturell väg eller genom avtal. Avtalade 

efterställningar kan vara allmänna eller riktade; både i Sverige och i England 

förekommer båda typerna. En avtalad efterställning syftar till att reglera rätten 

till betalning mellan olika borgenärer samt att omfördela prioritetsordningen 

mellan oprioriterade borgenärer i förmånsrättshänseende. En avtalad 

efterställning tar således sikte på såväl situationen då alla parter är solventa 

som på obeståndssituationen. 

 

Inom svensk rätt torde endast allmänna efterställningar omfattas av FRL. 

Riktade efterställningar i borgenärsavtal har erkänts som rättsfigur i praxis, 

däremot har ett sådant inte prövats i förmånsrättsligt hänseende. Det torde 

inte vara ett alltför långtgående antagande att även riktade efterställningar av 

den typ som förekommer i intercreditor-avtal bör kunna erkännas inom den 

svenska rättsordningen. I engelsk rätt har en riktad efterställning liknande den 

konstruktion som används i intercreditor-avtal erkänts och bedömts ha 

rättsverkan även i konkurs. 



 

 

3 

 

Enligt svensk rätt är det inte helt klart hur en efterställningsklausul i ett 

intercreditor-avtal bör behandlas i låntagarens konkurs. Det mest troliga torde 

vara att mezzaninlångivarna erhåller utdelning i låntagarens konkurs, för att 

sedan vidareförmedla detta till seniorbankerna. Att det förhåller sig på detta 

sätt är enligt engelsk rätt klart. Om också en mezzaninlångivare i detta fall 

skulle vara insolvent ser förutsättningarna för seniorbankerna att utfå medlen 

olika ut i svensk och engelsk rätt. Seniorbankerna kan under vissa 

förutsättningar i en svensk konkurs ha separationsrätt till medlen. I en engelsk 

konkurs får dock seniorbankerna bevaka medlen som oprioriterad borgenär. 
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1. Inledning  

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva vad ett intercreditor-avtal i 

samband med förvärvsfinansiering är, hur det är konstruerat och hur en 

efterställning ser ut i denna typ av avtal samt vilka rättsregler som 

aktualiseras i samband till detta. Vi vill även beskriva hur finansierings-

processen ser ut från ”ax till limpa”, hur en typisk finansieringsstruktur kan se 

ut samt vilka säkerheter som vanligen aktualiseras i dessa sammanhang. 

 

Vi har även med denna uppsats velat belysa hur ett intercreditor-avtal kan 

tänkas komma att hanteras om olika parter i det skulle bli insolventa eller 

försättas i konkurs. De företag som ingår intercreditor-avtal är typiskt sett 

stora koncerner, men erfarenhet från senaste finanskrisen har genom företag 

som Lehman Brothers, SAAB, Carnegie etc. visat att det inte finns något företag 

som är ”too big to fail”. Det kan därför vara av intresse ur ett samhälls-

perspektiv att belysa möjliga rättsverkningar av att en eller flera parter i 

intercreditor-avtalet skulle gå i konkurs.  

 

Vi har även fått indikationer på att det finns ett intresse från praktiker som 

arbetar med intercreditor-avtal att rättsverkningarna beträffande 

efterställningsmetoden i intercreditor-avtal blir utredda då rättsläget 

beträffande denna rättsfigur är något oklart. Intercreditor-avtal utgör numera 

en etablerad avtalstyp på den svenska marknaden. Trots detta har avtalstypen 

inte behandlats så mycket i svensk doktrin. Att denna avtalstyp inte har 

behandlats i någon större utsträckning inom doktrinen torde inte bero på 

bristande relevans, utan snarare på att denna avtalstyp är relativt ny för 

svenska förhållanden. Ett syfte med detta examensarbete är därför även en 

förhoppning om att uppmärksamma osäkerheter i förhållande till efter-

ställningar i intercreditor-avtal samt att kunna bidra som ett inlägg i debatten. 
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1.2 Ämne 

Ämnet för detta examensarbete är en civilrättslig redogörelse av 

förvärvsfinansiering med intercreditor-avtal. Vår undersökning avser hur 

intercreditor-avtal behandlas eller kan tänkas bli behandlade enligt svensk 

rätt. Erkänns den typ av efterställning som förekommer i intercreditor-avtal 

inom den svenska rättsordningen? Vi har även undersökt hur en konkurs-

förvaltare kan tänkas hantera intercreditor-avtal i konkurs. 

 

Huvudsakligt ämnesområde för examensarbetet är finansmarknadsrätt.  

Insolvensrätt tar förhållandevis stor plats i framställningen, det ska dock 

framhållas att detta inte är en insolvensrättslig framställning. 

 

Vi har valt att avgränsa framställningen till intercreditor-avtal i samband med 

finansiering av företagsförvärv (leveraged acquisition finance transactions). Vi 

har även begränsat oss till insolvens samt institutet konkurs.  Företagsrekon-

struktion och utsökningsåtgärder faller utanför denna framställning, ävensom 

bolagsrättsliga och skatterättsliga frågor. 

 

I vissa delar görs en komparativ studie i förhållande till engelsk rätt, eftersom 

avtalstypen i fråga har sin grund i den engelska rättsordningen. 

 

1.3 Metod 

För att uppnå syftet med detta examensarbete har vi använt oss av sedvanlig 

rättsdogmatisk metod med användande av de traditionella rättskällorna. 

Dessa brukar uppfattas som lag, förarbeten, rättspraxis, doktrin och 

sedvänja/handelsbruk, enligt denna hierarki. Vi har även i utvalda delar 

använt komparativrättslig metod och använt oss av engelska rättskällor som 
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lag, rättspraxis och doktrin. Utöver detta har vi genomfört empiriska under-

sökningar genom kvalitativa intervjuer med praktiker.  

 

Beträffande viss litteratur har vi stött på en del svårigheter med att få tag på de 

senaste upplagorna. För att inte förspilla tid i väntan på dessa har vi därför i 

vissa fall använt oss av flera olika upplagor av samma verk, där det som 

framställs ännu kan anses ha aktualitet. Detta har i förekommande fall 

markerats i hänvisningarna. Vi har även undersökt litteratur elektroniskt via 

Google Books, i de fall vi inte har kunnat komma över dem i fysisk form. 

 

Detta examensarbete riktar sig till studenter, praktiker och forskare som har 

en del bakgrund inom finansmarknadsrättsliga frågor, men inte nödvändigtvis 

kan syndikerade lån utan och innan. 

 

Denna framställning har författats gemensamt av Kiaresh Kiani inom ramen 

för kursen Examensarbete, 30 hp på Stockholms universitet och av Isabelle 

Tardelius inom ramen för kursen Examensarbete med praktik, 22,5 + 7,5 hp på 

Stockholms universitet. Praktikperioden omfattade 10 veckor, deltid på 

Ackordscentralen Stockholm AB. För att uppfylla kravet på särskiljande av 

författarnas insatser följer en redogörelse över vem som författat vad. 
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2. Allmänt om finansiering av företagsförvärv 

2.1 Allmänt om finansieringsformer 

Inför ett företagsförvärv är det inte ovanligt att det förvärvande bolaget är i 

behov av kapital och överväger olika typer av finansieringsformer. 

Finansiering kan allmänt beskrivas som anskaffning och tillhandahållande av 

tillgångar för bedrivande av ekonomisk verksamhet.1 De olika finansierings-

former som förekommer för företag kan indelas i extern och intern 

finansiering. Extern finansiering innebär att kapital anskaffas från en 

utomstående finansiär, som exempelvis banklån, leasing och obligationslån. 

Intern finansiering avser i stället de former av finansiering som skapas inom 

och av företag, exempelvis vinstmedel som kan användas för utdelningar eller 

investeringar.2 I denna framställning kommer fokus att ligga på extern 

finansiering i en specifik form: syndikerade banklån för finansiering av 

företagsförvärv. 

 

Utgångspunkten för den privaträttsliga lagregleringen av låneavtal är 

avtalslagen (1915:218) (AvtL), men även skuldebrevslagen (1936:81) (SkbrL) 

har betydelse i sammanhanget. I den sistnämnda lagen görs en åtskillnad 

mellan enkla skuldebrev och löpande skuldebrev och den tar främst sikte på 

skyddet av ny förvärvare av skuldebrev, inte på en avtalsrättslig reglering av 

låneförhållanden.3 Utöver den privaträttsliga regleringen finns näringsrättslig 

reglering med samhälleliga krav på kreditgivaren. Grundläggande regler 

gällande den kreditverksamhet som bedrivs av banker och finansiella institut 

regleras av lag (2004:297) om bank- och finansieringsröresle (BFRL). Dessa 

regler tar främst sikte på skyddet av bankväsendet för undvikande av 

systemrisker. Kap 6 i BFRL innehåller regler om krav på soliditet, risk-

hantering, genomlysning och sundhet och kap 8 innehåller regler om 

                                                 
1 Adlercreutz, Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s 13. 
2 Gorton, Företagskrediter, s 98. 
3 A a, s 122. 
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hantering av krediter och övriga engagemang. Banker och finansiella institut 

står under Finansinspektionens tillsyn som medger och återkallar tillstånd för 

bedrivande av bankrörelse, utfärdar bestämmelser för finansiell verksamhet i 

Finansinspektionens författningssamling (FFFS) och beslutar om sanktioner 

vid brott mot reglerna. 

 

2.2  Syndikerade lån  

Syndikering sker i fråga om större krediter där endast en bank inte vill eller 

kan ta hela kreditrisken själv. Det innebär att två eller flera banker avtalar om 

att tillsammans4 lämna kredit till låntagaren under ett avtal som binder 

samtliga parter.5 Styrkan i de syndikerade lånen ligger i det faktum att 

lånemarknaden är en privat marknad utan formella krav på information eller 

due dilligence utom de som följer av allmänna avtals- och obligationsrättsliga 

krav. Detta skapar förutsättningar för att kunna arrangera ett lån inom en 

mycket kort tidsram till mycket stora belopp. Vid syndikerade lån att vet 

låntagaren vid varje tidpunkt vilka kreditgivarna är, till skillnad från vid 

exempelvis utgivning av obligationer. Syndikerade lån kan också vara 

användbara i situationer där andra finansiella instrument inte är praktiskt 

möjliga.6 

 

En äkta syndikering sker redan från början och innebär att en arrangörsbank 

arrangerar ett konsortium som deltar i kreditgivningen. Alternativt kan 

syndikeringen ske i ett senare skede genom att de initiala arrangörsbankerna 

säljer av delar av sina lån till ytterligare banker, vilket kallas subparticipering 

eller oäkta syndikering.7 Samtidigt som arrangörsbankerna säljer av dessa lån 

kan bankerna förvärva delar av andra syndikerade lån för att därigenom 

                                                 
4 Ej solidariskt. 
5 Wood, Law and Practice of International Finance, s 93 f. 
6 Basset, The syndicated loan market, s 20 f, se även Rhodes, Syndicated Lending Practice and 
Documentation, 1 uppl, s 41.  
7 Gorton, Företagskrediter, s 137. 
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fördela sina risker. En förutsättning för en fungerande andrahandshandel med 

dessa lån är att de underliggande avtalen följer standardiserade villkor så att 

en köpare lätt kan bedöma risken och värdet av sin investering.8 Det är därför 

vanligt att LMA-dokument används till syndikerade lån, vilket numera utgör 

handelsbruk.9  

 

2.2.1 Subparticipering 

Subparticipering är huvudsakligen en fråga om allokering av risk eftersom 

kreditrisken flyttas mellan olika kreditgivare. Det kan även beskrivas som en 

finansiering av den ursprunglige kreditgivarens lån till låntagaren. Förfarandet 

går ut på att en säljande bank vill avyttra sin kredit och tar kontakt med 

intressenter, i regel andra banker, som kan tänkas vilja förvärva krediten. Den 

förvärvande banken överför det belopp överlåtaren erfordrar och erhåller 

därefter avkastning såsom räntebetalningar och amorteringar från låntag-

aren.10 

  

För det fall låntagaren blir insolvent, riskerar den förvärvande banken att 

förlora hela eller delar av den förvärvade krediten. Förvärvaren har inte 

rättslig handlingsförmåga att vidta åtgärder mot låntagaren då en 

uppsägningsgrund, event of default, är för handen. Denna får i stället vända sig 

till överlåtaren som i sin tur kan vidta åtgärder.11 

 

2.3 LMA-dokument 

Loan Market Association (LMA) grundades 1996 av sju London-baserade 

finansiella institut och är idag en branschorganisation med närmare 500 

                                                 
8 Ståhl, Hope, Kreditrisk, insyn och kontroll vid förvärvsfinansiering – en civilrättslig redogörelse, s 
361.  
9 Gorton, Företagskrediter, s 138. 
10 Mugasha, The Law of Multi-bank Financing, s 342 ff. 
11 A a, s 345 f.  
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medlemmar som utgörs av finansiella institut, advokatbyråer och 

ratinginstitut. Det initiala syftet med LMA var att skapa en marknadsstandard 

för den nya andrahandshandel som höll på att utvecklas och började bli allt 

viktigare för de stora bankerna. Idag arbetar organisationen för en 

harmonisering av både första- och andrahandsmarknaden för syndikerade lån 

i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). LMA tar efter dialog med olika 

aktörer på lånemarknaderna fram både riktlinjer för marknadspraxis och 

avtalsdokument avseende syndikerade lån för förstahandsmarknaden. 

Avsikten är att dessa ska spegla branschpraxis på lånemarknaden och även 

utgöra en rekommendation vid avtalsdokumentationen. Syftet är inte att 

standardisera samtliga avtalsvillkor utan att i stället utgöra ett robust ramverk 

för förhandlingarna för låntagare och banker att utgå ifrån så att 

avtalsförhandlingarna kan fokusera på de kommersiella aspekterna för varje 

individuell transaktion. Det är alltså möjligt för parterna att avvika något från 

dokumentet och ändå använda det till andrahandshandel. I sviterna efter 

finanskrisen som startade 2007 och den likviditetsbrist som följde på 

lånemarknaderna växte behovet av ett LMA-dokument för intercreditor-avtal 

alltmer, bland annat för att kunna balansera förhandlingarna mellan låntagare 

och banker bättre. En förlaga till standarddokument togs därför fram av LMA i 

november 2009. Efter synpunkter från praktiker som arbetade med 

intercreditor-avtal omarbetades förlagan och ett standarddokument 

publicerades av LMA i septebmer 2012. Intercreditor-avtalet i standardiserad 

form är med andra ord ett tämligen ungt inslag på lånemarknaden i 

förhållande till andra syndikerade lån.12  

 

Utgångspunkten för en lånetransaktion är således LMA-dokumentet. Detta 

förhandlas och anpassas sedan utifrån förutsättningarna för den specifika 

transaktionen. Det är sedan det förhandlade och anpassade avtalet som 
                                                 
12 Dawson, Slade, The expanding role played by the Loan Market Association, s xxvii ff och 
http://www.lma.eu.com/landing_aboutus.aspx, 2013-02-06, se även LMA.ICA.04, 2012, s 1 och 
LMA.UG.ICA.03, 2012, s 1 ff. 

http://www.lma.eu.com/landing_aboutus.aspx
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undertecknas av parterna.13 Vanligen följs LMA-rekommendationen om en 

engelsk lagvalsklausul i det anpassade och förhandlade intercreditor-avtalet.14 

Lagvalet har till syfte att skapa större förutsebarhet avseende avtals-

bestämmelsernas tillämpning. Förutsebarhet medför mindre risk och är av 

kommersiellt stor vikt då det, som ovan nämnts, kan vara en förutsättning för 

att handel med lånen ska vara möjlig. Trots ambitionen att uppnå större 

förutsebarhet kan det dock föreligga en viss osäkerhet i förhållande till vad 

som ska gälla i händelse av en låntagares eller kreditgivares konkurs då denna 

eller dessa har sitt säte utanför engelsk jurisdiktion, eller om tvist uppstår 

avseende en säkerhet för vilket en annan jurisdiktion är tillämplig. 

 

Klausuler som förhandlas specifikt för varje enskilt låneavtal, och således inte 

behandlas inom LMA, är exempelvis särskilda åtaganden, covenanter, som 

exempelvis finansiella nyckeltal, och uppsägningsgrunder, events of default.15 

                                                 
13 Leisnert, MSA, under samtal den 18 april 2013. 
14 Wood, Law and Practise of Internation Finance, s 99.  
15 A st. 
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3. Subordinering som rättsteknisk konstruktion 

3.1 Bakgrund till den rättstekniska konstruktionen av subordin-

ering 

Vid syndikerade lån för företagsförvärv kan ett par olika subordinerings-

former aktualiseras. Subordinering innebär att ett åsidosättande av principen 

om pari passu eftersträvas i händelse av att låntagaren efter företagsförvärvet 

skulle råka på obestånd. Den fordran som subordineras, eller efterställs, har i 

konkurs rätt till betalning först sedan de mer privilegierade fordringsägarna 

har erhållit full betalning. 

 

Utöver tidsmässiga efterställningar, att olika krediter kan ha olika löptid, 

förekommer vid företagsförvärv främst strukturella efterställningar och 

kontraktuella efterställningar genom intercreditor-avtal. De två sistnämnda 

konstrueras efter hur förutsättningarna till utdelningsrätt på fordringar ser ut 

om de skulle behöva utsökas hos låntagaren genom specialexekution (främst 

utmätning) eller generalexekution (konkurs).  En tidsmässig efterställning tar i 

stället främst sikte på återbetalning av lånebeloppet från en solvent låntagare. 

 

3.1.1 Principen om pari passu 

En fundamental utgångspunkt vid obestånd är principen om pari passu, eller 

likaprincipen, som innebär att varje fordringsägare i en konkurs har rätt till 

lika betalning i storleksförhållande till sin fordran. Trots att principen kan 

anses fundamental finns det internationellt sett ingen rättsordning som 

upprätthåller den; i stället regleras rätten till betalning i konkurs efter en skala 

i såväl svensk som engelsk rätt.16 

 

                                                 
16 Wood, Law and Practise of International Finance, s 58. 
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3.1.2 Kategorier av fordringar enligt svensk rätt 

Av 5 och 14 kap konkurslagen (1987:672) samt förmånsrättslagen (1970:79) 

(FRL) kan klassificeringen av olika fordringars rätt till utdelning i konkurs 

utläsas enligt följande. 

 

i. Massaskulder, dvs löpande förvaltningskostnader och 

konkurskostnader som förvaltararvode och avgifter; 

ii. Konkursfordringar; 

a. fordringar med särskild förmånsrätt i viss tillgång 

b. fordringar med allmän förmånsrätt 

c. oprioriterade fordringar 

d. efterställda fordringar 

iii. Gäldenärsfordringar, vilka varken kan göras gällande mot 

konkursboet eller i konkursen, exempelvis aktieägar-

tillskott.17 

 

Genom de särskilda förmånsrätterna har vissa tillgångar öronmärkts för vissa 

skulder, och genom de allmänna förmånsrätterna har särskild förtur givits till 

vissa fordringskategorier som lagstiftaren har bedömt som mer skyddsvärda. 

Som tredje kategori i förmånsrättsordningen (c.) inordnas fordringar utan 

förmånsrätt för vilka principen om pari passu anges gälla, se 18 § FRL. Detta är 

dock endast en utgångspunkt då det i samma bestämmelse erkänns prioritets-

försämringar enligt avtal; efterställda fordringar.18 

 

                                                 
17 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 uppl, s 184 f. 
18 Lindskog, Om efterställningsvillkor, s 615 f. 
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3.1.3 Kategorier av fordringar enligt engelsk rätt 
Konkursförfarandet ser något annorlunda ut i engelsk rätt jämfört med 

svenska förhållanden. En kort bakgrund till detta, som regleras i Insolvency Act 

198619, ska därför ges inledningsvis. 

 

En enskild näringsidkare som fått betalningsproblem kan försöka rädda 

verksamheten genom en frivillig avbetalningsplan, Individual Voluntary 

Arrengement. Om en sådan plan inte kan komma till stånd kan, i likhet med 

svensk rätt, gäldenären själv eller en borgenär ansöka om att ett bolag som är 

registrerat enligt Companies act 2006 ska försättas i konkurs, bankruptcy eller 

winding up. Konkursbeslutet innebär att en konkursförvaltare, official reciever 

(OR), tar över ansvaret för bolagets tillgångar, genomför nödvändiga 

försäljningar och fördelar influtna medel till borgenärerna. Hon eller han kan 

exempelvis säga upp konkursgäldenärens avtal i förtid.  En avbetalningsplan, 

Income Payments Agreement, överenskoms mellan konkursgäldenären och 

konkursförvaltaren för att så långt som möjligt täcka borgenärernas förluster 

och kan löpa som längst under tre år. Konkursförfarandet avslutas efter 

maximalt ett år då de skulder som inte har kunnat betalas eller omfattas av 

avbetalningsplanen skrivs av, s.k. discharge.20 

 

Även i engelsk rätt delas konkursfordringarna in i olika kategorier av 

fordringar med olika förutsättning för utdelningsrätt i konkursen, se 

Insolvency Act 1986. Högst prioritet har de borgenärer vars fordran är 

förenade med säkerhet; dessa får betalt ur säkerheterna då de realiseras. 

Denna borgenärsgrupp kan endast framföra anspråk i konkursen om den inte 

fått full täckning för sin fordran genom realiseringen av säkerheten. Aktieägare 

eller enskilda privatpersoner kan inte med framgång göra anspråk på en 

säkerhet i form av en floating charge21. Efter massaskulder som förvaltar-

                                                 
19 Jfr exv. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45/contents.   
20 SOU 2010:2, s 62 f. 
21 Se mer om floating charge under 4.6.3.2 nedan. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45/contents
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arvode, avgift för konkursansökan och löpande förvaltningskostnader, kan 

utdelning av konkursförvaltaren ske i följande ordning. 

 

i. Fordringar med förmånsrätt, preferential creditor’s claims; 

ii. oprioriterade fordringar, unsecured creditor’s claims; 

iii. fordringar med uppskjutna anspråk, deferred claims; 

iv. lagstadgad ränta, statutory interest. 

 

För den händelse att det skulle finnas medel kvar i boet efter utdelningen, 

tillfaller dessa gäldenären, dvs. aktieägarna.22  

 

3.1.4 Syften med subordinering 

Att subordinera en fordran och försämra dess rätt till betalning medför att en 

annan fordran får en privilegierad ställning med förbättrad rätt till betalning. 

Att genom subordinering stärka en banks position, genom att lånen görs 

seniora, och samtidigt minska utlåningsrisken möjliggörs ett erhållande av 

mycket stora krediter som annars ingen bank skulle vara intresserad av att 

bevilja. Ett annat syfte med att stärka seniorbankens rättigheter kan vara att 

öka dess möjligheter till kontroll över en målbolagskoncern så att exempelvis 

de strukturellt efterställda aktieägarlånen, de juniora lånen, inte ska behöva 

komplicera en eventuell framtida vidareförsäljning.23 

 

För låntagaren innebär det subordinerade lånet, som redan nämnts, en 

möjlighet att erhålla en kredit som annars inte skulle kunna erhållas. Det 

subordinerade lånet medför även en högre kostnad för låntagaren i 

förhållande till de seniora lånen. 

 

                                                 
22 Houghton, Cooper, European Insolvency Guide, s 334 f. 
23 Wood, Law and Practise of International Finance, s 206. 
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För en mezzaninlångivare innebär subordinering en försämrad position som 

medför att mezzaninlånet står för högre risk. Den kreditgivare som lämnar 

denna kredit tar ut högre ränteavgifter som ersättning för den högre risken.24 

 

Subordinering av fordringar ger med andra ord förutsättningar för två olika 

produkter på kreditmarknaden. Dessa når ut till olika kundsegment för vilka 

det finns både en primär- och en andrahandsmarknad. 

 

3.2 Huvudsakliga metoder för subordinering 

3.2.1 Strukturell efterställning 

Metoden för strukturell efterställning bygger på samma principer i både 

svensk och engelsk rätt; en fordran kan vara efterställd en annan på grund av 

strukturen i en koncern. I svensk rätt har detta sin utgångspunkt enligt 

grundprincipen enligt 1 § SkbrL som anger att varje enskilt rättssubjekt – 

exempelvis ett aktiebolag – svarar för sitt lån. 

 

Vid ett företagsförvärv kan exempelvis en junior kreditgivare, aktieägarna, 

lämna kredit till ett holdingbolag vars enda tillgångar utgörs av aktier i 

bolagen längre ner i koncernen. Samtidigt ger en seniorbank kredit till de 

operativa dotterbolagen som har mer utmätningsbara tillgångar. Som en följd 

av koncernstrukturen kan juniorlångivarna endast få betalt först efter det att 

samtliga borgenärer, inklusive seniorbanken, har fått betalt för sina lån hos 

dotterbolagen – om det då finns ett överskott kvar till aktieägarna. Junioren är 

därmed strukturellt efterställd seniorbankerna.25 

 

Strukturell subordinering används vid företagsförvärv vanligen tillsammans 

                                                 
24 Hope, Ståhl, Kreditrisk, insyn och kontroll vid förvärvsfinansiering – en civilrättslig redogörelse, 
s 360. 
25 A a, s 366 ff  se även Wood, Law and Practise of International Finance, s 197. 
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med avtalad efterställning. Ett exempel på en typisk förvärvslånestruktur 

följer nedan, se bild 1. Ägarbolaget är inte part till intercreditor-avtalet och det 

lån som aktieägarna lämnar till Holdingbolaget är därför inte avtalsmässigt 

efterställt; det är dock strukturellt efterställt både mezzaninlånet och det 

seniora lånen. Mezzaninlånet är strukturellt efterställt de seniora lånen till 

Målbolagskoncernen, men inte det seniora lånet till Budbolaget. För att 

mezzaninlånet ska vara efterställt det seniora lånet till budbolaget krävs en 

avtalad efterställning mellan bankerna, vilket kan ske enligt de metoder som 

redogörs för nedan.26 

 

 

 
Aktieägarlån 
(juniora lån) 

 
 
 

Mezzaninlån 
 
 
 

Seniora lån 
 
 

 

 

Bild 1. Exempel på förvärvslånestruktur. 

 

                                                 
26 A a, s 360. 
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3.2.2 Avtalade efterställningar enligt svensk rätt 

3.2.2.1 Efterställning enligt förmånsrättslagen 
Prioritetsreglerna i FRL är tvingande såtillvida att en gäldenär och en borgenär 

inte kan komma överens om ett kringgående från likaprincipen genom att 

borgenärens fordran ska ha något slags företräde framför andra fordringar. 

Prioritetsförbättringar kan endast åstadkommas av en part genom säkerheter 

inom de gränser som följer av reglerna om särskild förmånsrätt. Avtalade 

prioritetsförbättringar erkänns inte inom ramen för FRL. Reglerna i FRL är 

tvingande i detta avseende.27 Däremot är det fullt tillåtet att avtala om 

prioritetsförsämringar i form av en efterställningsklausul. En efterställnings-

klausul påverkar fordringens status, och vinner rättskraft i och med avtalets 

ingående enligt avtalsrättsliga principer. 

 

Möjliga metoder att efterställa en fordran innefattar att en fordran kan 

efterställas; 

  

i. i förhållande till alla andra fordringar (allmän efterställ-

ning), eller 

ii. i förhållande till vissa fordringar (riktad efterställning). 

  

Endast den allmänna efterställningen torde omfattas av ordalydelsen i 18 § 1 

st andra meningen FRL, där det sägs att en borgenär enligt fordringsavtalet 

kan ha rätt till betalning först efter att övriga borgenärer fått betalt.  Denna 

bestämmelse utgör det enda uttryckligt lagreglerade subordinationsför-

farandet i svensk rätt. I tidigare lydelser av 18 § FRL fanns inte denna mening, 

men den allmänt rådande uppfattningen har sedan slutet av 1960-talet varit 

att sådana efterställningar erkänns i svensk rätt. Lagstiftarens syfte med att 

införa detta tillägg var att klargöra att det kan förekomma fordringar som är 
                                                 
27 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 130. 
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avtalsvis efterställda andra fordringar.28 Den allmänna efterställningen synes 

enligt förarbetena avtalas i fordringsavtalet mellan borgenären och gäldenären, 

och innebära att borgenären har rätt till utdelning på sin efterställda fordran 

först efter att alla övriga borgenärer har fått fullt betalt på sina fordringar.29 

Vidare följer det av systematiken i både FRL och lagen (1996:764) om 

företagsrekonstruktion (FrekL) att borgenärens fordran torde vara efterställd 

samtliga gäldenärens övriga borgenärer. Det uttrycks i 3 kap. 8 § FrekL så att 

en borgenär som är efterställd vid konkurs enligt FRL även är efterställd vid 

ackord. Den efterställda borgenären har då rätt till betalning först efter att alla 

borgenärer som deltar i ackordsförhandlingen har fått fullt betalt. 

 

Mot detta kan framföras att det i propositionen till ändringen i 18 § FRL uttalas 

att det kan förekomma att ett efterställningsvillkor kan vara begränsat till 

vissa sammanhang, samt att vad som avtalats mellan parterna ska vara 

avgörande.30 Att ett efterställningsvillkor avtalsvägen begränsas till att 

efterställningen endast ska ta sikte på viss borgenär i stället för samtliga som 

lagtexten antyder, torde enligt uttalandet inte vara en alltför långt dragen 

tolkning av detta eftersom det är vad som avtalats mellan parterna som ska 

vara avgörande för tolkningen. Med detta synsätt torde det inte vara omöjligt 

att tolka lagtexten som att även efterställningar i förhållande till endast vissa 

fordringar skulle kunna anses omfattas av FRL. Sammantaget torde dock 

övervägande skäl tala för att lydelsen i FRL har den innebörden att endast 

allmänna efterställningar omfattas av den. 

 

3.2.2.2 Efterställning utom förmånsrättslagen 
En efterställning kan som ovan nämnts vara allmänt ställd eller riktad. En 

riktad efterställning skulle kunna tänkas se ut på ett par olika sätt med olika 

parter involverade om ett avtal träffas: 

                                                 
28 Prop 1995/96:5. 
29 SOU 1992:113, s 114. 
30 Prop 1995/96:5, s 231. 



 

 

25 

  

i. mellan flera borgenärer sinsemellan, utan gäldenärens 

medverkan, i ett borgenärsavtal. Den efterställda fordran 

kan efterställas en eller flera andra angivna fordringar; 

ii. mellan borgenären till den fordran som ska efterställas och 

gäldenären, i ett gäldenärsavtal; 

iii. mellan både flera borgenärer och gäldenären, vilket sker i 

ett intercreditor-avtal. Detta skulle med Lindskogs term-

inologi kunna betecknas som ett kombinerat borgenärs- 

och gäldenärsavtal.31 Det etablerade uttrycket är dock 

intercreditor-avtal, alternativt intercreditor agreement. 

 

Vid finansiering av företagsförvärv är den mest förekommande typen av 

efterställningsavtal intercreditor-avtalet (iii).32 Denna avtalstyp förefaller 

särskilt lämplig då låntagaren utgörs av flera gäldenärer i en koncern. Utöver 

att reglera mezzaninlångivarnas efterställning i förhållande till senior-

bankerna kan i samma avtal samtliga berörda gäldenärers skyldigheter i 

förhållande till alla seniora och efterställda borgenärer regleras. Därmed har 

risken för misstagsbetalningar reducerats eftersom avtalet undanröjer 

eventuell osäkerhet kring eventuell denuntiation till gäldenären om vilken 

borgenär som har rätt att ta emot betalning. I intercreditor-avtalet anges 

uttryckligen till vem gäldenären kan betala med befriande verkan.33 

 

En riktad efterställning, som i avtalet anger vilken eller vilka fordringar den 

efterställda fordran ska vara efterställd, torde inte omfattas av FRL. När 

tillägget i 18 § FRL kom till var intercreditor-avtal inte en särskilt 

förekommande eller etablerad avtalstyp i Sverige och det framgår även av 

                                                 
31 Lindskog, Om efterställningsvillkor, s 626 f.  
32 Brodén, Carl, MSA, under samtal 2012-10-31. 
33 Se 4.5.5 nedan. 
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förarbetena att lagstiftaren inte har gjort några större överväganden 

beträffande intercreditor-avtalets efterställningsmetod.34 Detta innebär att 

dessa metoder för efterställning torde falla utanför FRL. Utöver den 

lagstadgade ordningen för avtalade efterställningar enligt FRL, förekommer 

det i praktiken alltså en tillkommande ordning för avtalad prioritetsjustering 

av fordringar. Vilka rättsverkningar det för med sig att denna rättsfigur inte 

synes omfattas av regleringen i FRL är inte helt klarlagt. 

 

I praxis har HD konstaterat att ett borgenärsavtal är en rättsfigur som godtas 

inom rättsordningen. Tolkningen av efterställningsklausulen i rättsfallet utgår 

därefter från att en sådan efterställning kan vara verksam. Det torde inte vara 

ett för långtgående antagande att även intercreditor-avtal bör godtas inom 

rättsordningen med ledning av detta rättsfall, se mer nedan 4.5.1.1. 

 

3.2.3 Avtalade efterställningar enligt engelsk rätt 

Även inom den engelska rättsordningen kan en fordran avtalsvis efterställas; 

   

i. i förhållande till alla andra fordringar (allmän efterställ-

ning), eller 

ii. i förhållande till vissa fordringar (riktad efterställning).35 

  

Enligt engelska Insolvency Act 1986 s. 107 har oprioriterade borgenärer rätt till 

utdelning i gäldenärens konkurs pro rata, dvs. i proportion till fordringarnas 

storlek. Ho beskriver det som att i de fall principen om pari passu är tillämplig 

kan rankning av fordringar, enligt huvudregeln, inte förekomma. Alla oprio-

riterade fordringar rankas lika. Fordringar med förmånsrätt, preferential debts, 

                                                 
34 SOU 1992:113, s 114 f och 404 f. 
35 Ferran, Company Law and Corporate Finance, s 558. 
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innebär ett godtaget undantag från huvudregeln.36 Inom den engelska 

rättsordningen synes ingen åtskillnad göras mellan allmänna och riktade efter-

ställningar. Frågan är i stället huruvida avtalade efterställningar överhuvud-

taget kan erkännas. Ferran bedömde dock 1999 att risken för att avtalade 

efterställningar, som innebär avsteg från principen om pari passu, inte skulle 

erkännas inom engelska rättsordningen som liten.37  Ho beskriver två moment 

i tekniken för avtalade efterställningar; 

  

i.  den avtalade efterställningen som innebär att en fordran 

har rätt till betalning först efter att en privilegierad fordran 

har fått fullt betalt, 

ii.  turnover subordination/trust subordination som innebär att 

mezzaninlångivaren i låntagarens konkurs ska överföra 

utdelning i låntagarens konkurs till seniorlångivaren.38 

  

I ett rättsfall från 2006 har England and Wales Court of Appeal fastslagit att ett 

efterställningsavtal med en trust subordination-klausul var giltigt och verkställ-

bart i konkurs, trots att det innebar att en oprioriterad fordran fick en förställ-

ning i förhållande till en annan oprioriterad fordran. Således ansågs det inte 

strida mot principen om pari passu.39 

                                                 
36 Ho, A Matter of Contractual and Trust Subordination, s 496. 
37 Ferran, Company Law and Corporate Finance, s 558. 
38 Ho, A Matter of Contractual and Trust Subordination, s 494. 
39 [2006] EWCA Civ 7. 
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4. Intercreditor-avtal i samband med förvärvs-

finansiering 

4.1 Parter till intercreditor-avtalet 

4.1.1 Arrangörsbank/agentbank 

Arrangörsbank är den bank som arrangerar syndikatet, och till potentiella 

deltagarbanker sammanställer informationsmaterial som kan ligga till grund 

för att de ska kunna bedöma om de har möjlighet att medverka i kredit-

givningen. Ofta är även arrangörsbanken medfinansiär som seniorlångivare. 

När lånet har betalats ut till låntagaren och ska återbetalas blir arrangörs-

banken ofta agentbank.40 Ofta är samma bank både facilitetsagent och 

säkerhetsagent. Agenten har sin viktigaste funktion från den tidpunkt de olika 

låneavtalen undertecknats och intercreditor-avtalet träder i kraft. Den utför ett 

antal administrativa tjänster för syndikatets räkning som att skicka ut krav 

beträffande amortering och ränta. Agenten samlar in intäkterna från 

låntagarbolagen och distribuerar ut till övriga banker i förhållande till deras 

utlåning. Den producerar kvartals- och årsrapporter och utfärdar olika 

certifikat som intygar att låntagaren är “in compliance” och att den inte är part 

i något rättsligt förfarande. Rollen som agent är populär då den medför en 

extra intäkt, men medför i övrigt varken några fördelar eller nackdelar i 

förhållande till syndikatet eftersom den utgör en neutral röst gentemot 

syndikatet.41 

 

4.1.2 Seniorbanker 

Ett intercreditor-avtal som används för ett syndikerat förvärvslån anpassas 

efter den enskilda transaktionen. Syndikatet kan bestå av fem, till upp emot 

                                                 
40 Gorton, Företagskrediter, s 137 f. 
41 Liwgren, Nordea, under samtal den 29 april 2013. 
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500 medfinansiärer.42 Seniora långivare är vanligen affärsbanker.43 Samtliga 

seniora långivare ingår samma avtal och lånen löper på samma villkor. 

Däremot kan vissa långivare vara större än andra.44 LMA-dokumentet bygger 

på att beslut mellan långivarna regleras i avtalet för varje specifik 

transaktion.45 Många beslut kräver majoritetsstöd, som oftast definieras till 

66,66%. Större beslut som förändringar av kommersiella villkor, löptider, 

amorteringar, kräver dock konsensus. När en förändring ska ske som kräver 

ett beslut kommuniceras detta via agentbanken, men samtliga individuella 

långivare fattar sina egna beslut.46 Eftersom antalet kreditgivare kan variera 

för olika transaktioner hänvisas det i det följande till de seniora långivarna 

kollektivt som exempelvis “seniorbankerna”.  

 

4.1.3 Mezzaninlångivare 

Investerare i mezzaninlån är vanligen finansiella institutionella investorer 

eller fonder med specifikt fokus på efterställda lån. Vad gäller svenska 

förhållanden utgörs investorer i mezzaninlån sällan av investmentbanker.47 I 

England är förhållandet det motsatta; där är mezzaninlångivaren typiskt sett 

en investmentbank.48 Även antalet mezzaninlångivare kan variera för olika 

transaktioner och företräds av en gemensam mezzaninagent. Samtliga 

mezzaninlångivare ingår, i likhet med de seniora långivarna, samma avtal och 

deras krediter löper på samma villkor. Löptiden för mezzaninlånen är dock 

alltid längre än seniorbankernas och deras ränta är högre, för att kompensera 

den högre risken.49 Beslutsgången för mezzaninlångivarna regleras i avtalet, 

för vissa beslut krävs kvalificerad majoritet men för andra räcker det med 

                                                 
42 Karlsson, MSA, under samtal den 18 april 2013. 
43 Exv. Nordea, SEB, DnB, Barclays, HSBC, Deutsche Bank etc. jfr Rhodes, Syndicated Lending, s 
279. 
44 Liwgren, Nordea, under samtal den 29 april 2013. 
45 Se LMA.UG.ICA.03 s 10. 
46 Liwgren, Nordea, under samtal den 29 april 2013. 
47 Liwgren, Nordea, under samtal den 29 april 2013. 
48 Wood, Law and Practise of International Finance, s 203. 
49 Liwgren, Nordea, under samtal den 29 april 2013. 
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enkel majoritet.50 I det följande kommer även mezzaninlångivarna hänvisas till 

som kollektiv. 

 

4.1.4 Låntagare 

De bolag som tar emot kredit från syndikatet är både köparbolag och 

målbolag. Part i intercreditor-avtalet är samtliga mottagande låntagarbolag 

som koncern.51 

 

4.2 Finansieringsprocessen  

4.2.1 Den bakomliggande företagsförvärvsprocessen 

En företagsförvärvsprocess initieras av att någon vill sälja sitt bolag eller av att 

någon vill köpa ett bolag. Det bolag eller koncern som förvärvas kallas 

målbolag eller målbolagskoncern och är typiskt sett ett aktiebolag. Köpar-

bolaget är i dessa sammanhang antingen en större koncern av aktiebolag, eller 

ett nytt, “tomt” holdingbolag som är en special purpose vehicle skapad för den 

specifika affären. Det senare används normalt då köparbolaget ägs av ett risk-

kapitalbolag.52 

 

Skälen bakom ett företagsförvärv kan exempelvis vara att köparbolaget genom 

målbolaget vill komma åt ett visst kundsegment, en geografisk marknad eller 

bara att man vill öka sin omsättning och lönsamhet. Det kan även vara så att 

köparen ser att det finns möjligheter att utveckla målbolaget, att styrningen av 

bolaget har varit dålig, och att man tror sig kunna öka värdet på bolaget genom 

att förbättra lönsamheten för att det senare ska kunna säljas vidare det med 

vinst.53 Kontakterna mellan målbolag och köparbolag förmedlas exempelvis av 

banker eller revisionsbyråer. Banker för ofta proaktiva dialoger med olika 
                                                 
50 Se LMA.ICA.04, flera ställen. 
51 Se LMA.ICA.04. 
52 Liwgren, Nordea, under samtal den 29 april 2013. 
53 Karlsson, MSA, under samtal den 18 april 2013. 
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bolag och känner därför till vilka affärer som kommer att ske inom sex till 24 

månader framöver. Inom private equity är det inte känsligt att gå ut brett med 

information om kommande affärer för att kunna konkurrensutsätta banker 

och köpare. Vid förvärv av publika bolag måste dock de inledande 

diskussionerna föras mer diskret för att kurspåverkan ska undvikas och 

banken kommer då in senare i processen.54 

 

När potentiella köpare och säljare har funnit varandra kan parterna antingen 

gå vidare med direktförhandlingar med endast en motpart, eller genom att 

säljaren anordnar en auktionsprocess för att sedan gå vidare med 

förhandlingar med den vinnande motparten. Därefter ingås vanligen en icke 

bindande avsiktsförklaring (letter of intent) som reglerar de grundläggande 

villkoren för den fortsatta förvärvsprocessen. I avsiktsförklaringen avtalas om 

exklusivitet, vilket innebär att säljaren åtar sig att inte förhandla med andra 

köpare under viss tid. Detta får köparen att känna sig trygg att ta på sig stora 

transaktionskostnader, som att göra en mer detaljerad due diligence-

undersökning, och ger dessutom köparen tid att upphandla eventuell finansi-

ering som behövs för att genomföra förvärvet.55 

 

4.2.2 Initiering av låneprocessen 

I detta skede, då köpare och säljare funnit varandra, känner den förmedlande 

banken ofta till om köparen har ett behov av finansiering. Köparbolaget 

instruerar antingen sin bank, eller den förmedlande banken, om den har för 

avsikt att söka konkurrerande bud från olika banker. Inför lånefinansieringen 

finns tre vanliga metoder för en blivande låntagare att söka konkurrerande 

bud: selektiv budgivning från relationsbanker, selektiv budgivning från 

specialbanker med särskild expertis eller öppen budgivning. Låntagaren 

stipulerar ett antal villkor såsom summa och tidpunkt då krediten önskas, och 
                                                 
54 Liwgren, Nordea, under samtal den 29 april 2013. 
55 Forssman, s 12 ff och Liwgren, Nordea, under samtal den 29 april 2013. 
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ibland även ett tak för acceptabla räntenivåer och villkor.56 Sofistikerade 

låntagare kan dock själva arrangera och inhämta olika anbud från relations-

banker, vilket i Sverige inte är ett helt ovanligt förfarande.57 

 

4.2.3 Syndikeringen slutförs (Closing) 

Mot denna bakgrund kan så finansieringsförfarandet inledas. Inför de initiala 

buden av en budprocess tas det ofta fram ett information memorandum så att 

samtliga potentiella köpare som inbjuds att delta i det syndikerade lånet har 

tillgång till samma data. Detta sker i en ordnad auktionsprocess och ofta tar 

M&A-rådgivaren på säljsidan på sig ansvaret att producera ett sådant.58 När 

budgivningen avslutats är det dags för arrangörsbanken att förbereda ett 

finansiellt information memorandum innehållande detaljerad information om 

låntagaren.59 En bank är alltid skyldig att pröva låntagares kreditvärdighet. Av 

8 kap 1 § BFRL följer att kredit får beviljas endast om förpliktelserna på goda 

grunder kan väntas bli fullgjorda. Banken ska dessförinnan pröva risken för att 

förpliktelserna enligt intercreditor-avtalet inte kan fullgöras. Vidare uppställs i 

8 kap 2-3 §§ krav på bankens organisation för kreditgivning samt en 

dokumentationsplikt av kreditbeslutet så att beslutsunderlaget kan redovisas. 

Bestämmelser om stora exponeringar som bankerna har att följa finns i lag 

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar. 

 

Kreditbeslut tas i allmänhet av en kreditkommitté inom banken eller fattas av 

bankens styrelse. Beslutet grundar sig på kreditansökan samt om den anser att 

företagsförvärvet i fråga är ekonomiskt försvarbart. Låntagaren avkrävs vidare 

information efter bankens önskemål, om dess ekonomiska läge såsom 

årsredovisningar, finansiella prognoser, revisorsinformation osv. Den infor-

mation som lämnas är av stor vikt för bankens kreditprövning; banken förlitar 
                                                 
56 Rhodes, Syndicated lending, 5 uppl, s 227. 
57 Karlsson, Daniel, MSA, under samtal den 18 april 2013. 
58 Liwgren, Per, Nordea, under samtal den 29 april 2013. 
59 Rhodes, Syndicated lending, s 247. 
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sig på de uppgifter som lämnas. Om banken efter kreditprövningen är beredd 

att ställa krediten till låntagarens förfogande kan detta utmynna i ett kredit-

löfte från banken.60 

 

Vid företagsförvärv är det inte ovanligt att alla relevanta dokument redan är 

påskrivna av arrangörsbanken och potentiella deltagarbanker erbjuds att delta 

i finansieringen på de villkor som presenteras i dokumenten.61 När tilltänkta 

deltagarbanker har accepterat att delta i finansieringen undertecknas ett 

finansieringsavtal avseende ett syndikerat banklån. Rent praktiskt kan detta gå 

till genom att signatursidor skickas runt i form av PDF-dokument, vilka sedan 

sätts samman till ett dokument av exempelvis en advokatbyrå. Sedan skickas 

originalunderskrifterna till en av parternas advokater som sätter ihop ett 

originaldokument till var part. Om mezzaninskuld också tas upp 

dokumenteras denna i ett separat avtal. Mezzaninavtalen baseras normalt på 

senioravtalen, och brukar av det skälet upprättas först när senioravtalet är 

slutförhandlat.62 Parter i intercreditor-avtalet är seniorbanker, mezzanin-

långivare och låntagaren.63 

 

4.2.4 Utbetalning av lånebeloppet (Draw down) 

När samtliga låneavtal har undertecknats och köpare och säljare är helt 

överens om transaktionen betalas lånet ut. Dessförinnan ska de förut-

sättningar som anges under conditions precedent64 blivit uppfyllda av lån-

tagaren. Detta för att säkerställa att låntagaren är behörig att ingå avtalet samt 

att styrelsen har godkänt det m.m.65 När banken har bekräftat att samtliga 

villkor är uppfyllda, betalas lånebeloppet ut och låntagaren kan använda det i 

                                                 
60 Gorton, Företagskrediter, s 113 ff. 
61 Rhodes, Syndicated lending, s 271. 
62 Leisnert, MSA, under samtal den 18 april 2013. 
63 Se LMA.ICA.04. 
64 Se mer om conditions precedent under 4.4.1. 
65 Liwgren, Per, Nordea, under samtal den 29 april 2013. 
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enlighet med de överenskomna villkoren i avtalet.66 I samband med 

utbetalningen utfärdar låntagaren de skuldebrev som utgör grunden för 

återbetalningen och för andrahandshandel med lånen; själva intercreditor-

avtalet utgör inte ett finansiellt instrument. I samband med utbetalningen av 

lånebeloppet överlämnas även säkerheter från låntagaren till banken. Dessa 

utgörs normalt av pantsatt egendom eller garanti såsom moderbolags-

garanti.67 

 

4.2.5 Återbetalning av lånet 

Till låntagarens fundamentala skyldigheter hör amorteringar, erläggande av 

avtalade avgifter samt betalning av ränta enligt de villkor som 

överenskommits för återbetalning av lånet. Normalt innehåller låneavtalet 

bestämmelser om olika uppsägningsgrunder. Om det inte gör det får man falla 

tillbaka på allmänna obligationsrättsliga regler för fastställande av detta. Brott 

mot olika covenanter ger banken rätt att säga upp lånet till omedelbar 

återbetalning, acceleration. Regelmässigt innehåller låneavtalet en 

bestämmelse som vid utebliven betalning kräver att banken informerar 

låntagaren om detta, varefter låntagaren ska ha en viss tidsfrist på sig att rätta 

till förhållandet. Om låntagaren inte efterkommer detta har banken rätt att 

säga upp lånet till omedelbar betalning eller vidta någon annan åtgärd enligt 

avtalet, även innefattande att låntagaren försätts i konkurs.68 Det är dock 

sällan banken utnyttjar denna möjlighet; i stället brukar parterna genom 

långdragna förhandlingar försöka omförhandla villkoren i låneavtalet och 

utöka säkerhetspaketet för att undvika uppsägning och konkurs.69 

 

                                                 
66 Rhodes, Syndicated Lending, 5 uppl, s 280. 
67 Gorton, Företagskrediter, s 132. 
68 A a, s 134 f. 
69 Karlsson, Daniel, MSA, under samtal den 18 april 2013. 
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4.3 Förvärvslånestrukturen med intercreditor-avtal 

En för låntagaren typisk koncernstruktur består av tre nivåer av bolag; 

budbolag, holdingbolag och ägarbolag. Budbolaget är det bolag som lägger bud 

på målbolagskoncernen som ska förvärvas och detta bolag tar emot lån från 

både seniorbankerna och mezzaninlångivarna. Ibland kan dock mezzaninlån 

även vara strukturellt efterställt seniorlånen om mezzaninlåntagaren sitter en 

nivå ovanför låntagaren för seniorlånen. Seniorbankernas förvärvslån till 

budbolaget kan vara uppdelat i tre delar: en revolverande kreditfacilitet för att 

finansiera rörelsekapitalbehov, en amorterande kreditfacilitet och en icke 

amorterande kreditfacilitet. Därutöver förekommer ofta en capexfacilitet 

under vilken bolaget får låna pengar för att finansiera specifika investeringar 

och mindre förvärv. Krediterna löper med olika löptider, räntevillkor samt 

amortering.70 

 

Mezzaninlångivarnas förvärvslån är efterställda seniorbankernas lån genom 

intercreditor-avtalet och amorteras först efter att seniorbankerna har fått fullt 

betalt. Däremot erhåller de avkastning i form av ränta, parallellt med 

seniorbankerna, under kreditens löptid. 

 

Aktieägarlån ställs till holdingbolaget från ägarbolaget och är typiskt sett icke 

amorterande kreditfaciliteter, och brukar inte förknippas med säkerheter från 

målbolaget. Ägarbolaget är som tidigare nämnts inte heller part i intercreditor-

avtalet, varför dessa juniora lån är helt strukturellt efterställda. Senior-

bankerna beviljar vanligen även rörelsekredit till målbolagskoncernen och tar 

pant i dotterbolagens aktier till säkerhet för rörelsekrediten, se bild 2 nedan.71 

                                                 
70 Liwgren, Nordea, under samtal den 29 april 2013. 
71 Liwgren, Nordea, under samtal den 29 april 2013, se även Wood, Law and practise of 
International Finance, s 202 ff. 
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Bild 2. Förvärvslånestruktur med intercreditor-avtal. 

 

4.4 Avtalsklausuler i de enskilda låneavtalen 

Följande klausuler är typiskt förekommande i de enskilda låneavtal som före-

kommer vid lånefinansiering av företagsförvärv. 

  

4.4.1. Förutsättningar för lånets utbetalning (Conditions precedent) 

Vid syndikerade lån förekommer vanligen ett antal förutsättningar för lånets 

utbetalning, conditions precedent. Dessa förutsättningar varierar beroende på 

vilka parter som ingår avtalet och vilken typ av avtal det rör sig om. Förbe-

hållen föreskriver att banken inte är förpliktigad att utbetala lånebeloppet 

innan vissa förbehåll är uppfyllda. Utbetalningen kan vara i ett enda belopp 

eller i omgångar och utbetalningen sker under en åtagandeperiod vilken alltid 

har ett slutdatum. Vid en revolverande kreditfacilitet kan det vid varje ny 

Seniora lån 
(ränteinbetalningar, 
amorteringar) 

Mezzaninlån 
(ränteinbetalningar, 
amorteras efter 
seniorlånen) 

Aktieägarlån 
(varken ränta eller 
amortering) 
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utbetalning erfordras att låntagaren uppfyller villkoren under conditions 

precedent.72 

  

Vanligtvis avser förbehållen att låntagaren ska förse kreditgivarna med vissa, 

särskilda dokument. Det kan vara dokument som stadgar låntagarens 

bolagsordning, att styrelsen har givit sitt godkännande till lånet eller ett 

skriftligt godkännande för lånet från berörda myndigheter. Då lånen kan vara 

gränsöverskridande kan det i vissa fall föreligga krav på att relevanta jurister 

lämnar rättsutlåtanden om avtalets giltighet. Syftet med dessa villkor är att 

säkerställa att alla rättsliga frågor är i sin ordning och att säkerheter, 

försäkringar etc. är på plats.73 

  

Vidare innehåller avtalen normalt också klausuler som innebär att banken inte 

behöver lämna kredit om det redan, i samband med utlåning eller innan lånet 

utbetalats, inträffar ett avtalsbrott eller att ett avtalsbrott är nära förestående, 

jfr stoppningsrätten i 61 § och hävningsrätten i 62 § i köplagen (1990:931) 

(KöpL) i svensk dispositiv rätt.74 En MAC-klausul, material adverse change-

klausul, återfinns i både i förvärvsavtalet och i låneavtalen, som primärt syftar 

till att skydda en kreditgivare mot konsekvensen av att en material adverse 

change inträffar efter ingående av avtal, före lånebeloppet utbetalas.75 Ibland 

infogas en MAC-klausul som en condition precedent, vilket medför att 

kreditgivaren inte har någon skyldighet att utbetala lånet om låntagarens 

ekonomiska situation skulle väsentligen försämras före utbetalning. Att så 

tidigt som i detta skede hindra en utbetalning är, för samtliga parter, att 

föredra framför en uppsägning till omedelbar återbetalning direkt efter 

utbetalningen.76  

                                                 
72 Wood, Law and practice of International Finance, s 98. 
73 A a, s 99 f. 
74 Se mer om stoppningsrätten, Ramberg, Herre, Allmän köprätt, s 150 ff. 
75 Gorton, Material adverse change-klausuler, vänbok till Axel Adlercreutz, s 118. 
76 A a, s 127. 
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Wood uttrycker det som att en material adverse change enligt engelsk rätt, 

anses vara för handen om banken inte skulle ha lånat ut på de villkor som 

föreligger efter den förändring av förutsättningarna som skett. I ett andra steg 

kan banken även pröva om förändringen medför att låntagaren saknar 

betalningsförmåga enligt de överenskomna villkoren. Härvid torde det vara 

tillräckligt för banken att bevisa att låntagaren är nära insolvens.77 

  

4.4.2 Utfästelser och garantier (representations and warranties) 

Utfästelser och garantier utgör ytterligare en viktig del av låneavtalen. I 

engelsk rätt skiljer bankpraxis mellan legala utfästelser och garantier, och 

kommersiella sådana. De legala berör kontraktets giltighet medan de 

kommersiella behandlar låntagarens finansiella tillstånd och likviditet. Med 

dessa villkor garanteras kreditgivaren att exempelvis uppgifterna i information 

memorandum om dess finansiella status är korrekta. Vidare garanteras även 

låntagarens rättsliga status, vilket kan innebära att inga andra avtal har 

försummats eller är föremål för allvarliga pågående rättstvister.78 

 

Syftet med dessa utfästelser och garantier är att ge kreditgivaren en viss 

kontrollfunktion över låntagaren. Med denna kontrollfunktion vill 

kreditgivaren även kunna förebygga tvister. Om utfästelser eller garantier är 

falska eller felaktiga kan kreditgivaren häva låneavtalet och kräva en 

omedelbar återbetalning av det utbetalade lånebeloppet. Detta förutsätter att 

avtalet föreskriver att brott mot utfästelser och garantier föranleder rätt till 

uppsägning, en event of default.79 I avtalet stadgas vanligtvis att klausulerna 

ska vara gällande även i framtiden och inte endast vid avtalets ingående. Inom 

finansvärlden kallas detta för evergreen warranties. Om lånet är en 

                                                 
77 Wood, Law and practise of International Finance, s 129. 
78 A a, s 107. 
79 A a, s 107 f. 
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revolverande kreditfacilitet ska alla utfästelser och garantier repeteras när 

lånet på nytt utnyttjas.80  

 

4.4.3 Åtaganden (”covenanter”) 

Vid beviljande av ett penninglån, är det av grundläggande betydelse för 

kreditgivaren att det utlånade kapitalet kan återbetalas. Med s.k. ”cove-

nanter”81 stadgas vad låntagaren får och inte får göra fram till att lånet har 

återbetalats. Kreditgivaren kan genom covenanter skydda sitt lån genom att ha 

något inflytande beträffande låntagarens verksamhet.82 Till skillnad mot 

aktieägare har kreditgivare inte någon rösträtt vid bolagsstämman; det är 

därför av stor vikt för kreditgivare att tillgodose sina intressen genom avtalade 

covenanter. Dessa kan exempelvis innefatta att kreditgivarna varje år förses 

med relevant finansiell information, att bolaget inte får ändra sin huvudsakliga 

verksamhet etcetera.83 

 

Faktorer som avgör vilka covenanter som ska ingå i ett kreditavtal, beror till 

stor del på de individuella omständigheterna varvid graden av risk och skydd 

som ska åtnjutas utgör viktiga faktorer. Exempel på en sådan omständighet vid 

företagsförvärv är att ett lån till ett etablerat internationellt företag medför 

betydligt mindre risk i jämförelse med ett lån till ett ännu icke påbörjat 

byggnadsprojekt. Även låntagarens typ av verksamhet har betydelse. 

Dessutom torde hänsyn tas till vem låntagare är, då covenanter avviker 

väsentligt om det rör sig om lån till regeringar i jämförelse med lån till företag. 

Ett lån som är förenat med säkerhet i jämförelse med ett lån utan säkerhet, har 

även betydelse för utformningen av covenanterna.84 

                                                 
80 Wood, International loans, s 67.  
81 På engelska covenants, vilket på svenska betyder åtaganden. Från våra intervjuobjekt kan vi dock 
konstatera att det vedertagna uttrycket i Sverige är covenanter. 
82 Wood, International loans, s 69. 
83 Wood, Law and practice of International Finance, s 111. 
84 A a, s 109 f. 
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Den vanligaste typen av covenanter som förekommer i majoriteten av 

långsiktiga låneavtal är negativklausuler, negative pledge, restriktioner beträff-

ande avyttring av egendom och finansiella nyckeltal, s.k. finansiell covenant. 

Övriga covenanter varierar beroende på de särskilda omständigheterna för 

den enskilda transaktionen.85  

 

4.4.3.1 Negativklausuler  

Negativklausuler är några av de viktigaste covenanterna i ett lån utan säker-

heter. En s.k. negative pledge innebär, på ett förenklat sätt, att låntagaren åtar 

sig att inte ställa säkerhet för nya lån eller förpliktelser, utan kreditgivarens 

medgivande.86 Ett skäl till att använda en negative pledge-klausul är att en 

kreditgivare inte alltid kan erhålla en säkerhet från låntagaren. Det innebär att 

då en kreditgivare inte har den prioritet som följer av att inneha en säkerhet så 

behövs en klausul som skyddar från att annan långivare får förtur vid 

låntagarens insolvens.87  

 

Negative pledge-klausulen har vissa uppenbara brister, exempelvis vid en 

eventuell överträdelse som i regel torde upptäckas först när det är ”för sent”, 

dvs. när låntagaren redan har blivit insolvent. Då låntagaren är insolvent är 

möjligheterna att göra gällande påföljder gentemot denne av ringa värde och 

därmed torde det vara av betydelse att undersöka möjligheterna för kredit-

givaren att vända sig mot den tredjeman som har tagit säkerhet i strid med 

klausulerna.88 

 

                                                 
85 A st. 
86 Gorton, Sjöman, Negativa förpliktelser och tredje män – särskilt om överträdelse av negative 
pledges i finansiella avtal, s 506.  
87 Wood, International loans, s 72.  
88 Gorton, Sjöman, s 506.  
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4.4.3.2 Restriktioner beträffande avyttring av egendom  

En nödvändig åtgärd för att kunna hantera finansiella svårigheter hos 

låntagaren kan vara att avyttra värdefulla tillgångar. En klausul som begränsar 

låntagarens möjligheter till avyttring av betydande tillgångar är viktig för 

seniorbankerna, eftersom sådana kan användas till att återbetala senior-

skulden eller delar av den. Seniorbankerna bör därför ha ett sådant inflytande 

att det krävs att de samtycker till avyttring av låntagarens tillgångar. 

Seniorbankerna bör även kunna genomdriva ett åsidosättande av eventuella 

covenanter som strider mot mezzaninlångivarnas låneavtal. Följaktligen får 

seniorbankerna med en sådan klausul en särskild kontroll över att avyttringen 

är till verkligt värde och att intäkterna används enbart för att minska den 

privilegierade seniorskulden. 

 

En liknande covenant av betydelse är förbudet för låntagaren att ändra 

verksamhetsområde. Emellertid kan en period med svårigheter erfordra att 

låntagarens verksamhet effektiviseras genom att vissa verksamhetsgrenar 

avvecklas eller avknoppas. 

 

4.4.3.3 Finansiella covenanter 

En s.k. finansiell covenant avser fortlöpande kontroller av låntagarens 

finansiella nyckeltal. Avsikten därvid är att företagets likviditet, solvens och 

kapitaltäckning ska värderas. En sådan bestämmelse avser att förse 

kreditgivaren med information i ett tidigt skede om verksamhetens 

ekonomiska resultat skulle försämras. Vid ett eventuellt inträffande av sådan 

försämring kan detta utgöra en grund för åtgärder från banken som 

exempelvis krav på tilläggssäkerheter. Det kan även bli fråga om uppsägning 

av lånet.89  

 
                                                 
89 Gorton, Företagskrediter, s 114. 
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4.4.4 Uppsägningsgrunder (events of default) 

I låneavtal finns alltid en event of default-klausul. Klausulen föreskriver en rad 

olika händelser vid vilka kreditgivaren kan hävda att låntagaren har gjort sig 

skyldig till avtalsbrott, eller annorlunda uttryckt, är i default. Infogandet av 

sådana klausuler syftar inte enbart till att möjliggöra uppsägning av lånet till 

omedelbar återbetalning, de bidrar även till att kreditgivaren erhåller ett 

förbättrat förhandlingsläge och möjliggör ett vidare utrymme att diktera 

villkoren. Följaktligen kan en sådan klausul uppfattas som att kreditgivarens 

syfte snarare är att få en rätt att kunna hota låntagaren med en sanktion vid ett 

eventuellt avtalsbrott och därigenom skapa ett förhandlingsläge.90  

 

Brott mot covenanter ger banken en omedelbar rätt att säga upp lånet till 

betalning. Vissa avtalsbrott är möjliga för låntagaren att läka inom en viss, 

kortare tid, medan andra brott är definitiva och icke läkbara. En utebliven 

betalning av ränta, amortering eller avgifter till banken kan rättas till om 

låntagaren har finansiella resurser och inte är insufficient. Även utebliven 

betalning av försäkringspremie kan rättas till, både av låntagaren och av 

banken om den så vill, om inte försäkringsavtalet upphör dessförinnan. Om 

låntagaren i stället skulle avyttra egendom vars försäljning enligt låneavtalet 

kräver bankens godkännande, kan ett sådant avtalsbrott inte rättas till. För de 

avtalsbrott som är definitiva eller då låntagaren inte har finansiell förmåga att 

rätta till dem gäller bankens rätt att säga upp lånen.91 

 

4.5 Utformningen av intercreditor-avtalet 

4.5.1 Seniorskuld 

Seniorskuld avser samtliga nuvarande och framtida betalningsförpliktelser 

som en låntagare har gentemot en seniorbank och som ryms under Senior 

                                                 
90 Wood, International Loans, s 99.  
91 Gorton, Företagskrediter, s 135 f. 
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Facility Agreement i ett LMA-baserat intercreditor-avtal. Krediterna kan skilja 

sig åt till belopp men har som sagt samma villkor beträffande löptid, ränta och 

amortering.92 

 

Seniorbankerna vill ha möjlighet att kunna ställa nya krediter till låntagaren 

utan att det ska påverka dess privilegierade position i förhållande till övriga 

efterställda fordringar. För att underlätta för omstruktureringar bör därför 

den seniorskulden definieras till att omfatta återfinansiering och åter-

betalning.93 Om låntagaren hamnar i ekonomiska svårigheter är nytt kapital 

vanligtvis nödvändigt. Vad gäller förvärvsfinansiering är emellertid flera olika 

alternativ möjliga, exempelvis att öka seniorskulden upp till ett specifikt 

belopp.94 För att låntagaren ska få den nödvändiga kredit som krävs för 

verksamhetens överlevnad är det således av vikt att seniorbankerna kan ställa 

ny privilegierad kredit till låntagarens förfogande. 

 
4.5.2 Mezzaninskuld 

En mezzaninskuld avser alla nuvarande och framtida betalningsförpliktelser 

som låntagaren har gentemot varje mezzaninlångivare och som omfattas av 

Mezzanine Facility Agreement i det LMA-baserade intercreditor-avtalet. Varje 

mezzaninlångivare har ett enskilt låneavtal med låntagaren och mezzanin-

skulden avser samtliga förpliktelser under samtliga dessa låneavtal. Samtliga 

mezzaninlångivare undertecknar ett gemensamt dokument, Mezzanine Facility 

Agreement, som även undertecknas av låntagaren. Om en mezzaninlångivare 

får rätt att häva sitt låneavtal, exempelvis genom att gäldenären bryter mot en 

covenant, medför detta att mezzaninlångivaren kan kräva skadestånd eller 

ersättning. Detta anspråk bör dock vara efterställt, för att efterställningen inte 

ska kunna kringgås. Låntagaren kan utföra specifika betalningar av mezzanin-

skulden, förutsatt att betalningen omfattas av ”tillåten betalning” och fram till 
                                                 
92 Leisnert, MSA, under samtal den 18 april 2013. 
93 Wood, Project Finance, Seuritisations, Subordinated debt, s 215 
94 A st. 
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att en händelse av en restriktion som betalningsblockad95 inträffar.96   

 

4.5.3 Utformning av efterställningen 

4.5.3.1 Efterställningsklausulen 

Efterställningsvillkoret beträffande mezzaninskulden stadgas i flera klausuler i 

ett intercreditor-avtal. En klausul benämnd ”Ranking and Priority” behandlar 

primärt hur borgenärerna rangordnas beträffande deras rätt till betalning på 

sina fordringar. En sådan klausul kan se ut på detta vis;  

 

 RANKING AND PRIORITY 

 Primary Creditor Liabilities  

Each of the Parties agrees that the Liabilities owed by the Debtors to the Primary 

Creditors shall rank in right and priority of payment in the following order and are 

postponed and subordinated to any prior ranking Liabilities as follows: 

 (a) first, the Senior Facility Liabilities and the Hedging Liabilities pari passu and 

without any preference between them; and 

 (b) second, the Mezzanine Liabilities.97  

 

En efterställningsklausul kan medföra betungande rättsverkningar för en 

borgenär, och därför är det av stor betydelse att villkoret framgår tydligt i 

avtalet. Detta behöver inte innebära att ordalydelsen av villkoret ska vara 

fullständigt otvetydig. Det är mer lämpligt att villkorets syfte klart framgår.98  

 

                                                 
95 På engelska, payment blocking event, är en händelse som förbjuder gäldenären att betala 
mezzaninlångivarna. En betalningsblockad kan inträffa exempelvis vid en utebliven betalning av 
seniorskulden, om seniorskulden sägs upp till betalning eller i händelse av låntagarens insolvens.  
96 Leisnert, MSA, under samtal den 18 april 2013, jfr Wood, Project Finance, Securitisations, 
Subordinated debt, s 218. 
97 LMA.ICA.04, clause 2. 
98 Lindskog, Om efterställningsvillkor, s 634.  
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4.5.3.1.1 Efterställningsklausul i svensk praxis 

I Sverige har tvister avseende avtal med kontraktuella efterställningar inte 

varit uppe för prövning i mer än ett fåtal fall. Praxis på detta område är således 

tunn och det främsta exemplet på rättsfall är 16 år gammalt. Den avtalade 

efterställningen i detta fall kom således till flera år före intercreditor-avtalet 

var ett svenskt begrepp. I detta fall rörde det sig om ett efterställningsavtal till 

vilket låntagaren var part, i likhet med dagens intercreditor-avtal. Däremot 

skiljer sig själva utformningen av efterställningen i fallet från hur en 

efterställning utformas i ett intercreditor-avtal. 

  

I NJA 1997 s 382 avsåg tvistefrågan avtalstolkning av en efterställningsklausul. 

Bakgrunden till målet var ett företagsförvärv av ett konsultbolag, Indevo, vilket 

skulle försäljas i två led. Inledningsvis skapades ett holdingbolag (”Holding”) 

med syftet att förvärva samtliga aktier av Indevo och avyttra två verksam-

hetsområden, för att därefter överlåta bolagets kärnverksamhet till en 

intressent, Bain & Co Inc. Holding kontaktade SEB för att få hjälp med finansi-

eringen av förvärvet av aktierna i Indevo. SEB var inte beredd att stå hela 

risken ensam och krävde därför att en medfinansiär skulle engageras samt att 

SEB skulle ha förstahandspanträtt i Indevos aktier. Denna medfinansiär kom 

att bli Wasa-kredit som efter förhandlingar och lämnade en kredit på 110 

miljoner kr. SEB:s kredit uppgick till 133 miljoner kronor. Ett finansierings-

avtal träffades mellan SEB, Wasa-kredit och Holding. Efter att Holding för-

värvat aktierna i Indevo valde dock Bain att dra sig ur affären, och Holding kom 

att försättas i konkurs. Aktierna i Indevo såldes på offentlig auktion till ett 

belopp om 140 miljoner kr, vilket tillföll SEB i sin helhet. Den omtvistade 

klausulen löd: ”Av de medel som inflyter från försäljning av bolag […] skall 

amortering till Wasa ske upp till ett belopp av SEK 80 000 000 (åttio miljoner). 

Wasas fordran på Holding därutöver skall vara efterställd SEB:s fordran på 

grund av krediter vilka omfattas av detta avtal.” Wasa-kredit hävdade att 

klausulen innebar att ett efterställningsavtal träffats, vilket vid Holdings 

obestånd skulle ge Wasa-kredit rätt till betalning från SEB upp till 80 miljoner 

kr då SEB realiserade sin pant i Indevo, och att Wasa-kredits fordran därutöver 

skulle vara efterställd SEB:s fordran. SEB gjorde gällande att klausulen endast 

skulle ge Wasa-kredit rätt till betalning före banken vid en försäljning, men att 
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Wasa-kredit var helt efterställd vid en obeståndssituation. 

  

HD inleder med att slå fast att ett efterställningsavtal kan utgöras av ett avtal 

mellan två borgenärer om att vid gäldenärens obestånd betalning av lån på ett 

eller annat sätt ska överföras från den ene till den andre, som annars skulle ha 

bättre rätt till betalningen. Den fråga som var föremål för HD tolkning var 

huruvida SEB hade utfäst sig att ur betalning för sin fordran med säkerhetsrätt 

erlägga visst belopp till Wasa-kredit som betalning av Holdings skuld till Wasa-

kredit. Därvid ansåg HD att tolkningen av denna fråga fick besvaras med 

användning av vanliga principer för avtalstolkning såsom avtalsklausulens 

lydelse, omständigheterna vis dess tillkomst samt vad parternas avsikt med 

densamma var. 

 

HD ansåg att ingen av de tolkningar som parterna framfört kunde uteslutas 

språkligt sett, samt att avtalets utformning till sin helhet inte reglerade en reell 

obeståndssituation. Efter en samlad bedömning ansåg HD att övervägande skäl 

talade för SEB:s tolkning av klausulen, Wasa-kredit kunde inte hävda någon 

rätt till betalning från SEB i den obeståndssituation som hade uppstått och var 

således helt efterställda SEB i Holdings konkurs. 

 

I detta rättsfall konstaterar alltså HD att efterställningsavtal mellan två 

borgenärer, ett borgenärsavtal, är en rättsfigur som erkänns inom den svenska 

rättsordningen. Tolkningen av efterställningsklausulen i rättsfallet utgår 

därefter från att en sådan efterställning kan vara verksam. HD:s tolkning utgår 

från de tvistande parterna och det borgenärsförhållande som förelåg mellan 

dem. Faktum är dock att även gäldenären i detta fall var part till avtalet. Det 

torde därför inte vara ett alltför långtgående antagande att även intercreditor-

avtal bör erkännas inom rättsordningen med ledning av detta rättsfall. 
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4.5.3.1.2 Efterställningsklausul i engelsk praxis 

I rättsfallet British Eagle International Air Lines Ltd v Companie Nationale Air 

France99 påpekade Lord Cross att en oprioriterad borgenär, liksom enligt 

svensk rätt, inte kan uppnå en förmånsrätt avtalsvägen, utan för detta krävs att 

panträtt upplåts och registreras i behörig ordning. Ett efterställningsavtal 

försöker dock inte uppnå en förmånsrätt, det syftar i stället till att ställa en 

oprioriterad borgenär efter en annan oprioriterad borgenär. Rättsfallet 

ogiltigförklarar således endast avtal mellan borgenärer som söker uppnå 

förmånsrätt avtalsvägen och därmed kringgå den allmänna principen om pari 

passu.100 

 

I rättsfallet SSSL Realisations (2002) Ltd v AIG Europé (UK) Ltd101 fastslogs att 

ett efterställningsavtal med en trust subordination-klausul var giltigt och 

verkställbart i konkurs, trots att det innebar att en oprioriterad fordran fick en 

förställning i förhållande till en annan oprioriterad fordran. Således ansågs 

inte vara ett avsteg från British Eagle-principen, därmed stred det inte heller 

mot principen om pari passu.102 Av detta rättsfall framgår således att en 

efterställningsklausul, i likhet med den som avtalas i intercreditor-avtal, enligt 

engelsk rätt erkänns inom rättsordningen och kan vara verksamt i konkurs. 

 

4.5.3.2 Vidareförmedling av betalning (Turnover) 

I intercreditor-avtalet föreskrivs att om mezzaninlångivaren skulle erhålla 

betalning i någon form, före seniorskulden är fullt återbetald, skall denna 

vidareförmedlas till seniorbankerna via agenten. En turnvoer-klausul kräver 

även att mezzaninlångivaren, i händelse av låntagarens konkurs, vidareför-

medlar eventuell utdelning på mezzaninskulden till seniorbankerna.103 Denna 

klausul kan dock varken i svensk eller i engelsk rätt binda en mezzaninlån-
                                                 
99 [1975] 2 All ER 390, HL. 
100 Ferran, Company Law and Corporate Finance, s 550 f.  
101 [2006] EWCA Civ 7. 
102 Ho, A Matter of Contractual and Trust Subordination, s 495. 
103 A a, s 494, jfr LMA.ICA.04. 
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givares konkursbo. I ett svenskt intercreditor-avtal bör det därför anges att 

mezzaninlångivaren ska hålla sådan betalning avskild såsom redovisnings-

medel i enlighet med lagen (1944:181) om redovisningsmedel (RVL). Detta är 

en förutsättning för att seniorbankerna ska ha separationsrätt till medlen i 

händelse av mezzaninlångivarens konkurs.104 I engelsk rätt gäller i stället att 

turnover-klausulen upphör att gälla och seniorbankerna får bevaka fordran på 

en sådan betalning som oprioriterad borgenär.105 

 

4.5.4 Restriktioner för betalning av mezzaninlångivares skuld 

I intercreditor-avtalet begränsas låntagarens direkta eller indirekta betal-

ningar av mezzaninskulden, med undantag av tillåtna betalningar som kan 

inbetalas fram till att en händelse av betalningsblockad inträffar. En generell 

klausul som föreskriver att låntagaren inte får betala av på mezzaninskulden 

kan se ut på detta sätt: 

       

 Restriction on payment: Mezzanine liabilities 

The Debtors shall not and shall procure that no other member of the Group will, make 

any payments of the Mezzanine Liabilities at any time unless: 

 (a) that Payment is permitted under clause 5.2; or 

 (b) the taking or receipt of that Payment is permitted under paragraph (b)(iii) of 

clause 5.12.106  

  

Ett korresponderande förbehåll i intercreditor-avtalet förbjuder även 

mezzaninlångivarna att ta emot betalningar eller säkerhet från låntagaren. 

  

 Mezzanine Creditor’s undertakings 

The mezzanine creditor will not, directly or indirectly, receive any distribution in 

                                                 
104 Se mer om detta under 6.4.3. 
105 Ferran, Company Law and Corporate Finance, s 557. 
106 Se LMA.ICA.04, clause 5.2. 
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respect of the mezzanine debt in cash or kind from the debtor or any other source, 

except for permitted payments and except when required by this agreement to 

receive them and turn over to the senior creditor.107  

 

4.5.5 Tillåtna betalningar av mezzaninskulden 

En allmän klausul föreskriver att gäldenären kan göra tillåtna betalningar 

avseende mezzaninskulden till dess att en föreskriven händelse av betalnings-

blockad inträffar, exempelvis utebliven betalning för seniorbankerna, avtals-

brott eller i händelse av insolvens.108  

  

Seniorbankerna vill hindra betalningar från gäldenären till mezzaninlån-

givarna, eftersom seniorbankerna har först rätt till betalning enligt avtalet. 

Vidare vill seniorbankerna blockera samtliga tillåtna betalningar av mezzanin-

skulden när en händelse inträffar som indikerar att seniorskulden äventyras 

av att en överhängande insolvens kan komma att uppstå för gäldenären. Att 

utvidga dessa inskränkningar är ett sätt för seniorbankerna att i ett tidigt 

skede förebygga latenta svårigheter.109 

     

Som nämnts ovan, men bör nämnas igen, väljer mezzaninlångivarna att ingå 

ett efterställt avtal under förutsättningen att räntan uppgår till en viss nivå i 

förhållande till den höga risken. Vid en förvärvsfinansiering bär kreditgivarna, 

mezzaninlångivarna och seniorbankerna, en högre risk än vid sedvanlig 

utlåning till rörelsedrivande bolag, bl.a. till följd av att belåningsgraden 

normalt är högre.110 Mezzaninlångivarna får sin avkastning i form av ränta så 

länge gäldenären har en god ekonomisk hälsa. Seniorbankerna vill agera 

skyndsamt när gäldenärens ekonomi verkar försämras. I de flesta efterställ-

                                                 
107 Se LMA.ICA.04. 
108 Wood, Project Finance, Securitisations, Subordinated debt, s 218. 
109 A st. 
110 Ståhl, Hope, Kreditrisk, insyn och kontroll vid förvärvsfinansiering – en civilrättslig redogörelse, 
s 360 f. 
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ningsavtal är det föreskrivet att mezzaninlångivarnas skuld ska frysas när 

gäldenären inte uppfyller covenanter såsom nyckeltal. Mezzaninlångivarna vill 

i sin tur tillförsäkra att skulden inte fryses för bagatellartade fel.111 

  

Av låneavtalets villkor framgår i regel att räntebetalningar ska ske fortlöpande. 

De fortlöpande, planerade räntebetalningarna från gäldenären till mezzanin-

långivarna förekommer i form av ränta, avgifter och provisioner och vid för-

summelse beträffande betalning ska sådana räntebetalningar upphöras. Vidare 

kan det föreskrivas i låneavtalet att under vissa omständigheter kan lånet 

förfalla till betalning i förtid.112 De fortlöpande räntebetalningarna torde 

exkludera påtvingade och frivilliga förskottsbetalningar, såsom skadestånd 

eller annan ersättning. Amortering av mezzaninskulden bör fördelas på 3-6 

månader efter att seniorbankerna erhållit full betalning för sina krediter. 

Syftet är att undvika risken för att gäldenären betalar av mezzaninskulden i 

förtid, utan att lämna tillräckligt för att betala av seniorskulden. Fördröjningen 

på 3-6 månader ger seniorbankerna tid att vidta nödvändiga åtgärder om det 

skulle visa sig att de inte har erhållit de avtalade betalningarna.113 

 

En klausul avseende tillåtna betalningar på mezzaninskuld kan se ut som 

följer.  

 

  

                                                 
111 Wood, Project Finance, Securitisations, Subordinated debt, s 219. 
112 Lindskog, Om efterställningsvillkor, s 627. 
113 Wood, The law of Subordinated Debt, s 53 f. 
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Permitted Payments: Mezzanine Liabilities 

 The Debtors may: 

 (a) prior to the Senior Discharge Date, make Payments to the Mezzanine Creditors in 

respect of the Mezzanine Liabilities the due in accordance with the Mezzanine 

Facility Agreement: 

  (i) if: 

    (A) the Payment is of: 

     (1) any of the principal amounts of the Mezzanine Liabilities in 

accordance with: 

      (AA) clause […] (Illegality) of the Mezzanine Facility 

Agreement; 

      (BB) clause […] (Right of cancellation and repayment in 

relation to a single Lender) of the Mezzanine Facility 

Agreement;  

      (CC) Clause 13 (Non-Distressed Disposals) or Clause 16.2 

(Mandatory prepayment of Proceeds); or 

     (DD) (only after the discharge in full of the Senior Facility 

Liabilities), paragraph [(b)(iv)] of clause […] (Disposal, 

Insurance and Acquisition Proceeds and Excess 

Cashflow) of the Mezzanine Facility Agreement  

 or; 

     (2) any other amount which is not an amount of principal or 

capitalised interests; 

   (B) no Mezzanine Payment Stop Notice is outstanding; and 

   (C) no Senior Payment Default has occured is continuing; or 

  (ii) if the Majority Senior Creditors give prior consent to that Payment being 

made [; or 

  (iii) if: 

   (A) an Event of Default has occured under the Mezzanine Facility 

Agreement and is  continuing and the Payment is of Mezzanine 

Restructuring Costs, the Common  Currency Amount of which, when 

aggregated with the Common Currency Amount of any other such 

amounts paid pursuant to this paragraph (iii), does not exceed […]; 
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 and 

    (B) no Senior Payment Default has occured and is continuing]; and 

 (b) on or after the Senior Discharge Date, make Payments to the Mezzanine Creditors 

in respect of the Mezzanine liabilities in accordance with the Mezzanine Finance 

Documents.114  

 

4.5.6 Vattenfall115 (payment waterfall)  

De intäkter från räntebetalningar som tillfaller bankerna hålls på ett särskilt 

centralt konto. Utbetalning sköts av agentbanken och sker i den ordningsföljd 

som har avtalats på förhand. I denna ordning tas hänsyn till de olika 

rankningarna borgenärerna har sinsemellan.116  

 

Payment waterfall: 
Amounts received by Security Agent (from enforcement of Transaction Security or 

otherwise) to be applied towards: 
(a) first: sums owing to Security Agent; 
(b) second: enforcement costs and expenses incurred by the Senior Facility 

Creditor, Hedge Counterparty or Mezzanine Creditor in connection with the 

Senior Facilities, the Hedging Liabilities or the Mezzanine Facility; 
(c) third: (i) Senior Facility Liabilities and (ii) Hedging Liabilities, pro rata as 

between (i) and (ii); 
(d) fourth: Mezzanine Liabilities; 
(e) fifth: to any person to whom payment is required to be made by law; and 
(f) sixth: Debtors.117 

 

Vattenfallsklausulen ger vanligtvis en annan ordningsföljd efter en event of 

default eller kreditutlösare118. Vid denna tidpunkt kan inga betalningar till 

                                                 
114 Se LMA.ICA.04. 
115 Karlsson, MSA, under samtal den 18 april 2013. Detta är det vedertagna uttrycket på svenska. 
116 Karlsson, MSA, under samtal den 18 april 2013. 
117 Se LMA.ICA.04. 
118 Credit trigger uppstår exv. vid värdeminskning av en säkerhet såsom pant. 
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mezzaninlångivarna genomföras förrän seniorbankerna erhållit fullt betalt.119  

  

4.5.7 Generella restriktioner beträffande mezzaninlångivarnas 

rättigheter 

En viktig aspekt utifrån seniorbankernas perspektiv är vilket utrymme som 

finns för att vidta åtgärder avseende förvaltningen av seniorlånet, i synnerhet 

om gäldenären skulle hamna i ekonomiska svårigheter. För seniorbankerna 

osäkra situationer kan uppstå, som att mezzaninlångivarna får för mycket 

inflytande så att dessa har möjlighet att lägga in sitt veto mot en work-out120 

mellan låntagaren och seniorbankerna. Om mezzaninlångivarna skulle ha en 

sådant inflytande skulle efterställningen de facto kunna vändas upp och ner. 

Även genom att sätta press på seniorbankerna för att förmå dem att tillåta 

amorteringar av mezzaninskulden i utbyte mot en samverkan beträffande 

work-out, skulle efterställningen kunna omintetgöras av mezzaninlångivarna. 

Det är därför av stor vikt för seniorbankerna att mezzaninlångivarnas 

befogenhet att ingripa i sådana frågor inskränks genom förbehåll i avtalet.  

 

Seniorbankerna bör även kunna inskränka mezzaninlångivarnas behörighet 

om att ansöka om konkurs för gäldenären. För att förebygga och undvika 

oroväckande situationer för seniorbankerna fordras det att denne under-

minerar mezzaninlångivarnas kontrollåtgärder avseende finansieringar.121 

 

Nedan följer en typisk klausul för restriktioner av mezzaninlångivarnas 

rättigheter. 

  

                                                 
119 Wood, Project Finance, Securitisations, Subordinated debt, s 218. 
120 Detta är det vedertagna begreppet i Sverige och innebär en särskild typ av överenskommelse. 
Mer om work-out, se 5.2.1 nedan. 
121 Wood, The law of Subordinated Debt, s 56. 
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Restriction on Enforcement: Mezzanine Creditors 

Subject to Clause 5.12 (Permitted Enforcement: Mezzanine Credtiors), no Mezzanine 

Creditor shall be entitled to take any Enforcement Action in respect of any of the 

Mezzanine Liabilities prior to the Senior Discharge Date.122 

 

Det finns olika faktorer som påverkar omfattningen av restriktionerna. Hur 

mezzaninlångivarnas rättigheter utformas beror på låneavtalets karaktär. 

Vidare varierar restriktionerna om en skuld kommer från ett koncerninternt 

lån, ett aktieägarlån eller ett mezzaninlån. Seniorbankerna har intresse av att 

förhandla med mezzaninlångivarna om låntagarens verksamhet skulle gå 

sämre, och detta torde ha inverkan på utformningen av restriktionerna. Det är 

dessutom enklare för seniorbankerna att förhandla med mezzaninlångivarna 

än med ett större antal aktieägare, eftersom seniorbankerna avtalsvis kan 

inskränka mezzaninlångivarnas rättigheter utan hänsyn till eventuell 

tillämplig bolagsrättslig lagstiftning.123  

 

4.5.8 Åtaganden under mezzaninlåneavtalet 

Mezzaninlångivarnas låneavtal, på samma sätt som seniorbankernas låneavtal, 

är i regel förenade med olika åtaganden, covenanter, och utformningen av 

dessa beror till stor del på transaktionens utformning.  

  

Konsekvensen av att låntagaren bryter mot ett åtagande innebär ett event of 

default, vilket således kan ge den mezzaninlångivaren rätt att säga upp lånet 

till betalning. Dock fordras det att seniorbankerna har sagt upp lånet till 

betalning och fått sin skuld betalt innan mezzaninlångivarna kan hävda sin 

rätt. Detta betyder att mezzaninlångivarna inte självständigt kan säga upp 

lånet till betalning utan att seniorlångivarna först vidtar åtgärder.  

                                                 
122 Se LMA.ICA.04. 
123 Wood, The law of Subordinated Debt, s 57. 
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Vid mezzaninfinansiering vill de mezzanina långivarna begära mer skydd via 

covenanter än vad som skulle vara lämpligt för koncernintern skuld eller 

aktieägarlån. Detta är dock inte önskvärt för seniorbankerna, eftersom det 

skulle utvidga mezzaninlångivarnas förhandlingsposition. Kraftfulla cove-

nanter i mezzaninlåneavtalen skulle även kunna belasta förhandlingarna vid 

en eventuell work-out allvarligt. Mezzaninlångivarna, å andra sidan, strävar 

efter att skydda värdet på sin fordran genom att kräva allmängiltiga cove-

nanter, detta för att de ska ha möjlighet att säga upp lånet till betalning och 

genomdriva en uppsägning innan låntagarens finansiella ställning försämras 

och dess förmåga till återbetalning av mezzaninskulden äventyras. Mezzanin-

långivarna kan dock inte kräva mer långtgående covenanter än vad som gäller 

för seniorlångivarna.124 

  

Det finns några särskilda covenanter som kan ingå i mezzaninlångivarnas 

låneavtal, vilket seniorlångivarna bör försöka att undvika, då villkoren kan 

sätta seniorbankerna i svåra situationer i framtiden. Om det föreligger en 

negativklausul i mezzaninlångivarnas låneavtal, kan det fortfarande vara 

möjligt för låntagaren att ställa säkerhet för seniorbankernas krediter. Detta 

kan dock även gynna mezzaninlångivarna. Efter att seniorbankernas skuld har 

återbetalats kan de säkerheter som låntagaren har givit seniorbankerna, 

övergå till mezzaninlångivarna. Beviljandet av säkerhet spelar ofta en viktig 

roll i work-out. 

 

Om finansiella covenanter och villkor förhandlas i mezzaninlångivarnas 

låneavtal, bör de vara generella så att klausulerna lämnar stort spelrum och 

blir tillämpliga endast när gäldenären har begått ett väsentligt avtalsbrott. 

 

                                                 
124 A a, s 59. 
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4.5.9 Kvittning (Set-off) 

Kvittning är allmänt sett en väg att erhålla betalning för en fordran och om en 

borgenär kan ta vara på denna möjlighet i konkurs kan denne få täckning för 

sitt anspråk framför alla andra borgenärer så långt kvittningen sträcker sig.125 

I engelsk doktrin beskrivs kvittning som ett fullgörande av ömsesidiga 

förpliktelser, och utgör även inom den engelska rättsordningen en form av 

betalning. En gäldenär kan kvitta sin fordran mot en borgenär mot samma 

borgenärs fordran på denne, i stället för en betalning.126 

 

Kvittningsförutsättningar kan aktualiseras vid hanteringen av mezzanin-

finansiering för ett lånefinansierat förvärv, om till exempel en mezzanin-

långivare i egenskap av bank beviljar kredit till låntagaren och denna i sin tur 

har placerade bankmedel i samma bank. Således kan en motfordran skapas, 

vilket berättigar till kvittning.127 Dock skrivs kvittningsrätten ofta bort i en 

avtalsklausul i intercreditor-avtalet. För att effektivt förhindra berörda parter 

från att kvitta sina fordringar, är det därför av vikt att förbudet genomsyrar 

hela avtalet. En solvent kvittning kan förhindras under alla omständigheter 

genom att förbehåll intas i efterställningsavtalet.128  

 

Om en mezzaninlångivare skulle ha rätt till kvittning av sin fordran mot 

låntagaren/gäldenären, skulle detta innebära ett kringgående av efter-

ställningen. Mezzaninlångivaren skulle genom kvittningen erhålla betalning 

för sin fordran, och detta får som bekant inte ske innan seniorskulden är fullt 

betald. Ett kringgående av efterställningen skulle även vara för handen om 

låntagaren utför en kvittning. Detta problem aktualiseras såväl då samtliga 

parter är solventa som då en av parterna är insolvent.129 Viktigt att notera är 

                                                 
125 Millqvist, Sakrättens grunder, s 54. 
126 Wood, Set-off and Netting, Derivatives, Clearing Systems, s 1-003 f. 
127 Wood, Project finance, Securisations, Subordinated debt, s 210 f. 
128 Wood, The law of subordinated debt, s 44. 
129 A a, s 43. 
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att båda parterna, låntagaren och mezzaninlångivarna, bör överenskomma om 

förbud mot kvittning, eftersom båda kan vara i samma skuldställning, 

gäldenär-borgenär, och att varje gäldenär-borgenär generellt sett har en 

ömsesidig rätt till kvittning.130 

 

4.5.9.1 Svensk rätt 

Enligt allmänna civilrättsliga principer är kvittning i regel tillåten då två giltiga 

penningfordringar står mot varandra mellan samma parter och båda 

fordringarna är förfallna till betalning. Om detta är uppfyllt kan ena parten 

genomdriva kvittning även om den andre skulle motsätta sig det.131 

Kvittningsrätt kan inskränkas genom avtal eftersom det råder avtalsfrihet. 

Viktigt att anmärka är att ett avtal förenat med ett kvittningsförbud i regel kan 

vara ensidigt, vilket kan innebära att ena parten inte omfattas av förbudet och 

således kan denna ha kvittningsrätt för sin fordran.132  

 

En fordran som är efterställd på så vis att den omfattas av FRL har i NJA 2000 

s. 78 ansetts vara kvittningsoduglig, både i och utom konkurs, mot en ordinär 

fordran.133 I analogi med detta torde även en fordran som är efterställd genom 

en riktad efterställning utom FRL, såsom sker i intercreditor-avtal, vara 

kvittningsoduglig redan på grund av dess karaktär som efterställd fordran. En 

klausul som förbjuder kvittning av efterställd fordran skulle därför kunna vara 

överflödig. Däremot är det oklart hur det förhåller sig med kvittningsrätten av 

en efterställd fordran, som inte omfattas av FRL, i konkurs. 

                                                 
130 A a, s 43 f. 
131 Millqvist, Sakrättens grunder, s 54. 
132 Lindskog, Kvittning, s 303. 
133 Se även prop 1975:6 s 268 ff, Lindskog, Kvittning, s 244 och Millqvist, Sakrättens grunder, s 
212. 
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4.5.9.2 Engelsk rätt 

Enligt engelsk rätt är ett avtal där låntagaren eller aktieägare frånsäger sig 

kvittningsrätt verksamt mellan parterna även i konkurs.134 Både låntagare och 

mezzaninlångivare bör komma överens med seniorbankerna att ett 

kvittningsförbud mellan låntagaren och mezzaninlångivarna, utom i den mån 

betalning tillåts i enlighet med ett intercreditor-avtal.135 

 

4.5.10 Överlåtelse av fordran 

För det fall en mezzaninlångivare skulle överlåta sin fordran, är en avgörande 

fråga huruvida förvärvaren blir fri från efterställningen och mezzaninlån-

givarens övriga förpliktelser. Överlåtaren bör komma överens med förvärv-

aren om att efterställningen alltjämt ska fortleva och det gäller även efterställ-

ningsavtalet i sin helhet. Intercreditor-avtal har i regel en novationsklausul, 

vilken reglerar förfarande för novation av seniorlångivarnas och mezzaninlån-

givarnas skuld till en tillkommande kreditgivare. I intercreditor-avtalet kan 

olika tänkbara former av avyttringar begränsas och även ett godkännande för 

överlåtelse av fordran kan krävas enligt följande.136 

 

       Changes to the parties 

 22.1  Successors and assigns 

                   This Agreement is binding on successors and assigns of the parties hereto. 

  22.2  Borrower 

The borrower may not assign or transfer any rights or obligations under 

this Agreement. 

  22.3  Mezzanine creditor 

                                                 
134 Wood, Project Finance, Securitations, Subordinated debt, s 208 f. 
135 A st. 
136 A a, s 239 f.  
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                   So long as any Senior debt is outstanding, the Mezzanine creditor will not: 

(a) create or permit to subsist any security in favour of any person over 

any of the Mezzanine debt or its proceeds or any interest in the 

Mezzanine debt or its proceeds; 

(b) assign or otherwise dispose of any of the Mezzanine debt or its 

proceeds or any interest in the Mezzanine debt or its proceeds to any 

person; 

(c) transfers by novation any of its rights or obligations in respect of the 

Mezzanine debt to any person; or 

(d)  subordinate any of the Mezzanine debt or its proceeds to any other 

person; 

unless in each case that person agrees with the senior creditor that he is 

bound by all the terms of this subordination in manner satisfactory to the 

senior creditor or by the execution of an accession agreement in the form 

set out the schedule hereto. 

  22.4  Senior Creditor 

The Senior creditor may assign or otherwise dispose of all or any of its 

rights under this Agreement. 

  22.5 Memorandum on documents 

The Mezzanine will endorse a memorandum of this Agreement on the 

Mezzanine Finance Documents.137 

 

Det skulle även kunna förekomma klausuler som föreskriver att mezzanin-

långivare inte kan överlåta sin fordran till en annan. Om mezzaninlångivaren 

trots det avtalade förbudet skulle överlåta sin fordran skulle förbudsklausulen, 

i enlighet med svenska avtalsrättsliga principer, kunna utgöra grund för en 

skadeståndstalan mot överlåtaren, i det fall seniorbankerna skulle lida förlust 

till följd av överlåtelsen. Normalt föreligger dock inte någon klausul i inter-

creditor-avtalet beträffande överlåtelseförbud av mezzaninlångivarnas ford-

ringar.138 

                                                 
137 LMA.ICA.04  
138 Wood, Project Finance, Securisations, Subordinated debt, s 240.  



 

 

60 

 
Överlåtelse av fordringar regleras i svensk rätt genom skuldebrevslagen. I 31 § 

SkbrL stadgas att en förvärvare av ett enkelt skuldebrev kan uppnå skydd mot 

överlåtarens borgenärer genom denuntiationsprincipen, vilken innebär att 

skuldebrevets gäldenär ska underrättas om överlåtelsen.139 Vidare föreskrivs i 

samma bestämmelse att huvudregeln är att när ett enkelt skuldebrev överlåtes 

till mer än en förvärvare, dvs. dubbelöverlåtelse, så har tidigare förvärvare 

företräde framför senare. Undantaget från huvudregeln då den senare 

förvärvaren har företräde görs under förutsättning att den senare förvärvaren 

är i god tro avseende dubbelöverlåtelsen samt att denna underrättar 

låntagaren före den tidigare förvärvaren.140 Enligt engelsk praxis skyddas vid 

dubbelöverlåtelse den förvärvare som är först med att lämna underrättelse till 

låntagaren.141 

 

4.5.11 Lagval (Governing law) 

De flesta jurisdiktioner medger ett fritt val av tillämplig lag för de avtals-

slutande parterna; både svensk rätt, EU-rätt och engelsk rätt medger denna 

frihet med få inskränkningar. Om dessa parter fäster tillit till en, för samtliga 

parter, utomstående jurisdiktion för att den framstår som neutral eller för att 

den utgör braschpraxis, finns det ingenting som hindrar dem från att välja 

denna. Partsautonomi är en grundläggande princip inom såväl den inhemska 

som den internationella avtalsrätten. För finansiella kontrakt är det standard 

att en lagvalsklausul tas in i avtalen, och intercreditor-avtal utgör inget 

undantag.142 I LMA-dokumentet återfinns en klausul som anger följande. 

                                                 
139 Millqvist, Sakrättens grunder, s 143. 
140 Se mer om detta i Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 83 ff. 
141 Se Pfeiffer Weinkelleri-Weinenkauf Gmbh & Co v Arbuthnot Factors Ltd [1988] 1 WLR 150. 
142 Wood, Conflict of laws and international finance, para 2-055. 
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This Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in 

connection with it are governed by English law.143 

 

Utgångspunkten är således ett val av engelsk rätt. I svenska intercreditor-avtal 

förekommer både avtal där rekommendationen följs och avtal med svensk rätt 

som tillämplig lag.144 Skälen bakom valet av en engelsk lagvalsklausul kan vara 

kommersiella, att uppnå ökad förutsebarhet, att kreditgivaren vill undvika en 

detaljerad undersökning av hur ett annat lagsystem skulle påverka avtalet 

eller att parterna vill skydda de överenskomna klausulerna i avtalet från en 

eventuell domstols skälighetsbedömningar.145 Det främsta skälet bakom en 

lagvalsklausul torde dock vara att kreditgivaren vill skydda sig mot juridiska 

omtolkningar av avtalsinnehållet i låntagarens land.146 En isolering av avtals-

innehållet synes därför medföra både mindre risk för kreditgivarna och ge 

bättre förutsättningar för en andrahandshandel på lånemarknaden då köparen 

av lånet inte behöver oroa sig för hur innehållet av det underliggande avtalet 

kan komma att tolkas. 

 

Engelsk domstolspraxis har intagit en restriktiv hållning till att tolka 

avtalsinnehållet efter ändamålshänsyn eller billighetsskäl. Om parterna 

exempelvis vill ha en grace period efter att en default har inträffat, före lånet 

accelereras, så måste detta ha intagits i det avtal som styrs av engelsk rätt. En 

engelsk domstol applicerar inte en grace period på avtalet efter någon skälig-

hetsbedömning. Detta kommer därför i regel att förhandlas mellan de avtals-

slutande parterna och tas in i avtalet, jfr LMA-dokumentet.147 En konsekvens 

av de engelska domstolarnas hållning är att internationella låneavtal med 

engelskt lagval normalt är betydligt mer preciserade än motsvarande svenska 
                                                 
143 LMA.ICA.04, Clause 10.30 
144 Karlsson, MSA, under samtal den 18 april 2013. 
145 Wood, Law and Practice of International Finance, s 509. 
146 Wood, Conflict of Laws and International Finance, para 2-009. 
147 Wood, Law and Practice of International Finance, s 509. 
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standardavtal.148 I den mån bankens rättigheter gentemot låntagaren har 

förhandlats utförligt mellan parterna kan de engelska domstolarnas hållning 

möjligen skapa en större förutsebarhet avseende avtalets tillämpning i en tvist. 

Baksidan är dock om tvist uppstår om något som inte har tagits in i avtalet, då 

större osäkerhet över vad konsekvenserna av en sådan miss kan innebära för 

parterna föreligger. 

 

Den mest förekommande gruppen av tvister i relation till finansieringsavtal 

har sin bakgrund i insolvensrättsliga förfaranden. Även den del av rätten som 

äganderätt och sakrätt är högt representerad i de tvister som har sitt ursprung 

i denna kategori av avtal.149 

 

4.5.12 Domsrätt (Judicial jurisdiction) 

I LMA-dokumentet rekommenderas engelsk domsrätt som exklusiv. För 

engelska parter torde det inte vara ovanligt att denna rekommendation följs. I 

Sverige intas dock normalt en klausul i intercreditor-avtalet som ger 

seniorbankerna en ensidig rätt att stämma in gäldenären där gäldenären har 

tillgångar. En sådan klausul är naturligtvis mer långtgående än den i LMA-

dokumentet och ger seniorbankerna större möjligheter att erhålla täckning för 

sin kredit. Även om detta under en längre period har varit utgångspunkten i 

dessa sammanhang, har det dock blivit vanligare att vissa banker numera har 

som princip att, på grund av sekretesskäl, avtala om att eventuella tvister i 

stället ska lösas genom skiljeförfarande.150  

 

4.6 Säkerheter knutna till intercreditor-avtalet 

Kredit får, som tidigare nämnts, beviljas endast om förpliktelserna på goda 

                                                 
148 Gorton, Företagskrediter, s 134. 
149 Wood, Law and Practice of International Finance, s 505. 
150 Karlsson, MSA, under samtal den 18 april 2013. 
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grunder kan väntas bli fullgjorda, 8:1 BFRL, och banken ska dessförinnan 

pröva risken för att förpliktelsen enligt intercreditor-avtalet inte kan fullgöras. 

För att minska utlåningsrisken kräver seniorbankerna så gott som alltid 

betryggande säkerheter vid finansiering med intercreditor-avtal. Dessa kan 

utgöras av exempelvis pant i fordringar, pant i aktier, företagshypotek, borgen, 

pant i fast egendom etc. Typiskt sett intas, som tidigare sagts, i intercreditor-

avtalet även en negativklausul som stipulerar att låntagaren förbinder sig att 

inte ställa realsäkerhet till förmån för någon annan kreditgivare utöver senior-

bankerna, utan deras medgivande.151 Det är inte ovanligt att säkerhetsavtalen 

och finansieringsavtalen har olika lagval.152 Således kan säkerhetsavtalen 

styras av svensk rätt även om intercreditor-avtalet styrs av engelsk rätt. 

 

Svensk rätt uppställer inget hinder mot att panthavaren har flera olika panter 

till säkerhet för samma fordran. Borgenären har i NJA 1984 s 185 fastslagits ha 

rätt att i gäldenärens konkurs välja i vilken ordning den vill ta i anspråk de 

säkerheter gäldenären ställt. Listan av kombinationer av säkerheter kan göras 

lång, här ska dock endast redogöras något för de säkerheter som är mest 

typiskt förekommande i samband med intercreditor-avtal. Framställningen 

utgår huvudsakligen från de säkerheter som ställs till förmån för senior-

bankerna då intercreditor-avtalet normalt förbjuder ställande av säkerhet 

eller garanti till mezzaninlångivarna utan seniorbankernas godkännande.153  

 

4.6.1 Pantsättning av dotterbolagsaktier 

4.6.1.1 Svensk rätt 

Pantsättning av målbolagens aktier sker till säkerhet för de rörelsekrediter 

som beviljas av seniorbankerna. Ett avtal om pantsättning av lös egendom 

innebär att egendomen pantförskrivs till förmån för en borgenär till säkerhet 

                                                 
151 Adlercreutz, Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, s 18 och 206. 
152 Wood, Conflict of laws and international finance, s 254. 
153 Se LMA.ICA.04, clause 5.10. 
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för en förpliktelse. Om förpliktelsen inte uppfylls ska panthavaren kunna 

realisera egendomen.154 Pantförskrivningen kan antingen vara ett separat, 

fristående avtal eller en integrerad del i intercreditor-avtalet. För giltig pant-

rätt krävs utöver pantförskrivningen att panten är knuten till ett fordrings-

förhållande samt att de aktier som pantsätts är identifierbara, dvs. panten ska 

vara specialiserad. Detta fullföljs sedan med relevant sakrättsmoment; tradi-

tion eller registrering.155  

 

För privata aktiebolag fullbordas panten genom överlämnande av aktiebrev 

och anteckning i aktieboken, 10 kap 1 § HB samt 6 kap 8 § aktiebolagslag 

(2005:551) (ABL). För att handpanträtt med förmånsrätt enligt 4 § p 2 FRL ska 

erkännas krävs att panthavaren har panten i sin besittning och att pantsätt-

aren ska vara avskuren rådigheten över panten under hela pantsättnings-

tiden.156 

 

Är målbolagen publika aktiebolag, med aktier som omsätts på en reglerad 

marknad, sker fullbordan av panten i stället genom anmälan om registrering i 

avstämningsregister, 6 kap 2 och 7 §§ lag (1998:1479) om kontoföring av 

finansiella instrument (LKF). Registreringen genomförs av Euroclear Sweden 

eller av den bank som är förvaltare enligt 3 kap 7 § LKF. Även av hänvisningen 

i 6 kap 8 § ABL till 22 § SkbrL framgår att för aktier som förvaras hos bank 

krävs inte besittningsövergång. För att pantsättaren ska vara avskuren rådig-

heten över aktierna krävs att panthavaren får rätt att disponera över värde-

papperskontot eller depån där aktierna sitter. Det är enligt 6 kap 1 § LKF 

endast ägaren som kan ha rätt att förfoga över aktierna på kontot. Registrer-

ingen av panten innebär dock att dotterbolagen endast kan förfoga över 

aktierna med förbehåll för seniorbankernas rätt. I praktiken sker pant-

                                                 
154 Wallin Norman, Finansiella instrument, s 90. 
155 Millqvist, Sakrättens grunder, s 166 ff, se även Walin m fl, Panträtt och Lennander, Kredit och 
säkerhet. 
156 A a, s 177 f. 
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registrering avseende aktierna vanligen hos den bank som är kreditgivare. 

Seniorbankerna kan då samordna pantförskrivningen, pantregistreringen och 

utbetalningen av rörelsekrediten i tiden och riskerar därmed inte att betala ut 

lånebeloppet utan att få panträtt i dotterbolagsaktierna.157 

 

4.6.1.2 Engelsk rätt 

I engelsk rätt är det inte ovanligt att säkerhet i finansiella instrument ställs 

genom en annan metod än pantsättning (pledge). Detta innebär kreditgivning 

mot att säkerhet ställs genom överlåtelse av aktierna och kallas i engelsk rätt 

för outright transfer – i svensk rätt närmast att likna med säkerhetsöver-

låtelse.158 I engelsk praxis har vid ett flertal tillfällen fastslagits att hur 

säkerheten har utformats i avtalet har större betydelse för hur säkerheten ska 

bedömas än vad parterna i det enskilda fallet har valt att kalla den. Om 

säkerheten bedöms som en “klar uppgift att fullgöra skulden” är det en 

outright transfer, även om parterna i det enskilda fallet skulle ha valt att kalla 

säkerheten för exempelvis universal charge.159 I Sverige är metoden med 

säkerhetsöverlåtelse, enligt Millqvist, överlag inte särskilt vanlig, och när den 

används är den mer förekommande i andra sammanhang för annan lös egen-

dom än finansiella instrument.160 

 

4.6.2 Pantsättning av ägarlån och koncerninterna lån  

Ägarlån och koncerninterna lån lämnas typiskt sett utan motkrav på 

säkerheter från holdingbolag eller dotterbolag längre ner i koncernen. Om 

målbolagens rörelse skulle gå dåligt och lönsamheten svikta kan förekomsten 

av säkerheter eller krav från juniorlångivarna, ägarna, på budbolaget försvåra 

                                                 
157 Wallin Norman, Finansiella instrument, s 90 ff. 
158 A st. 
159 Wood, Project Finance Securisations Subordinated debt, s 200 f med hänvisningar till Siebe 
Gorman & Co Ltd v Barclays Bank Ltd [1979] 2 Lloyds LR 142 och Ex p Newitt, Re Garrud [1881] 
16 Ch D 522. 
160 Millqvist, Sakrättens grunder, s 137. 
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en försäljning av dessa för seniorbankerna. Detta kan minska möjligheten till 

en privat work-out och “tvinga” seniorbankerna att ansöka om ett försättande i 

konkurs av målbolaget. Intercreditor-avtalet medger därför att om senior-

bankerna vill genomdriva en försäljning av målbolagen så ska juniorlångivarna 

friställa sina garantier och säkerheter och endast ha rätt till eventuellt över-

skott från försäljningen.161 Dessa typer av lån lämpar sig därför bättre för 

seniorbankerna att ta säkerhet i än för ägarbolagen. 

 

4.6.2.1 Svensk rätt 

Pant i fordringar fullbordas som huvudregel genom överlämnande av det 

löpande skuldebrevet, 10 kap 1 § HB samt 10 § och 22 § 1 st SkbrL, eller 

beträffande enkla skuldebrev genom meddelande till låntagarbolaget, 10 och 

31 §§ SkbrL. Denuntiationen måste vara klar och ovillkorlig, vilket innebär att 

den måste utesluta rätt för låntagarbolagen, pantsättarna, att åtkomma panten 

för att den ska vara giltig.162 De begränsningar som följer av ABL bör dock 

iakttas.  

 

Av bestämmelsen i 21 kap 3 § ABL följer att vad som sägs om penninglån i 1 

och 2 §§ ska tillämpas även i fråga om att ställa säkerhet för penninglån. Det 

allmänna låneförbudet innebär att ett aktiebolag inte får ställa säkerhet som 

pant, garanti eller borgen för penninglån som dess aktieägare tar upp. 

Förbudet gäller inte vid ställande av säkerhet för lån som bolaget tar upp för 

egen räkning, vilket innebär att dotterbolag i den målbolagskoncern som 

förvärvas kan ställa säkerhet för den rörelsekredit de erhåller från senior-

bankerna. Däremot är dotterbolagen förbjudna att ställa säkerhet till senior-

bankerna för de ägarlån som dess moderbolag erhåller. Undantag från låne-

förbudet gäller dock koncernlån, vilket innebär att det är tillåtet för dotter-

bolag att lämna lån till mödrar och systrar inom samma koncern, 21:2 1 st p 2 
                                                 
161 Wood, Law and Practice of International Finance, s 205 f. 
162 Millqvist, Sakrättens grunder, s 178 ff. 
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ABL. En koncern i ABL:s mening föreligger då moderbolaget har sitt säte i 

Sverige eller annan EES-stat, 1 kap 11 § och 21:2 2 st p 2. 

 

Trots att lämnande av pant i fordringar kan vara tillåtet, kan möjligheterna till 

detta begränsas av 17 kap om olovliga värdeöverföringar mellan bolag inom 

samma koncern. I NJA 1990 s 343 har uttryckts att ett lån som lämnas av ett 

dotterbolag till dess moderbolag kan innebära olovlig värdeöverföring om 

betalningsmottagaren är betalningsoduglig när lånet lämnas och kreditgivaren 

saknade utdelningsbara medel vid lånetidpunkten.163 Överlämnande av pant i 

en fordran kan innebära att om panten realiseras en otillåten värdeöverföring 

kan komma att ske.  

 

Förvärvslåneförbudet i 21 kap 5 § ABL innebär vidare att målbolagen är 

förhindrade att lämna lån eller ställa säkerhet för lån till budbolaget för 

förvärvet av dess aktier. Denna bestämmelse medför således inte något hinder 

för lämnande av pant i fordringar till seniorbankerna.164 

 

4.6.2.2 Engelsk rätt 

Bestämmelser om förvärvslåneförbud och värdeöverföringar mellan koncern-

bolag har sin grund i Companies Act från 1929 och engelsk rätt har influerat 

synsättet i övriga EU. Koncernbidrag, eller finansiell hjälp, tillåts i privata bolag 

endast under förutsättning att det långivande bolaget eller pantsättaren är 

solvent. För publika bolag gäller dock ett förbud mot all typ av finansiellt 

understöd, direkt eller indirekt, i samband med ett förvärv – och detta även om 

det långivande/pantsättande bolaget är solvent.165 Engelsk rätt förefaller 

således ha striktare hållning än svensk rätt på detta område. Det förefaller 

även vara mer förekommande i Sverige att seniorbankerna tar pant i koncern-
                                                 
163 Detta rättsfall torde alltjämt ha relevans trots att det grundades på gamla ABL. 
164 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, flera ställen. 
165 Wood, Law and Practice of International Finance, s 208 f., se även Goode, Commercial Law. 



 

 

68 

interna fordringar än inom den engelska jurisdiktionen. 

 

4.6.3 Företagshypotek 

4.6.3.1 Svensk rätt 

För rörelsekrediter till svenska medelstora företag är den vanligaste säker-

heten företagshypotek. Företagshypotek förekommer även i samband med 

intercreditor-avtal, men är inte helt populärt hos låntagarna eftersom det 

medför en kostnad att ta ut företagsinteckningar.166 Större företag agerar 

själva på kapitalmarknaden för kapitalanskaffning till överbryggande av 

svängningar i det egna penningflödet i stället för att söka rörelsekredit hos sin 

bankkontakt. Ett rimligt antagande är därför att de rörelsedrivande målbolag 

som beviljas rörelsekredit i detta sammanhang är medelstora företag, för vilka 

företagshypotek kan vara en praktisk säkerhet att ställa till seniorbankerna. 

Ett företags själva rörelse intecknas till ett visst belopp och dess lösa egendom 

utgör sedan säkerhetsunderlag för kreditgivaren, 2 kap 1 § lag (2008:990) om 

företagshypotek (FHL). Fullbordan av denna hypotekariska panträtt sker 

genom “överlämnande” av det skriftliga eller elektroniska företagsintecknings-

brevet enligt 1 kap 3 § FHL. Seniorbankerna har därefter särskild förmånsrätt 

vid utmätning eller konkurs enligt 5 § FRL till betalning för sin fordran upp till 

det inomläge inteckning lyder på.167 

 

4.6.3.2 Engelsk rätt 

Något säreget för den engelska rätten är dess motsvarighet till företags-

hypoteket, universal business charges. Detta är en blandning av en floating 

charge och en fixed charge. För en floating charge kan säkerheten, i likhet med 

svensk rätt, utgöras av en fluktuerande egendomsmassa såsom lager, bank-

konton eller kundfordringar. En floating charge kan genom en klausul i avtalet 

                                                 
166 Liwgren, Nordea, under samtal den 29 april 2013. 
167 Millqvist, Sakrättens grunder, s 187 f. 



 

 

69 

automatiskt omvandlas till en fixed charge i händelse av att en viss default 

inträffar. En floating charge kan även omvandlas till en fixed charge genom ett 

nytt avtal som förhindrar målbolaget att förfoga över vissa utpekade tillgångar 

genom exempelvis försäljning eller infogande i andra föremål.  Föremål för 

säkerheten i en fixed charge kan vara mer permanenta tillgångar som exempel-

vis fastigheter, aktier i dotterbolag, kontrakt över en längre tidsperiod, 

immaterialrätter eller goodwill. Säkerhetens fullbordan sker genom avtals-

principen.168 

                                                 
168 Wood, Law and Practise of International Finance, s 260 f. 
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5. Insolvens 

5.1 Uppsägningsgrunder (events of default) 

När lönsamheten för låntagaren börjar svikta och bolaget fått betalnings-

problem föreligger en risk för att låntagaren bryter mot olika covenanter i 

låneavtalet. När en uppsägningsgrund är för handen har i första hand senior-

bankerna rätt att säga upp, accelerera, lånen. Mezzaninlångivarna måste iaktta 

en viss tidsfrist, Mezzanine Standstill Period, då den inte får agera på uppsäg-

ningsgrunden om inte seniorbankerna har gjort det först. Mezzaninlångivarna 

har inte rätt att accelerera lånet så länge seniorbankernas lån inte har blivit 

fullt återbetalda. Om stand-stillperioden har gått till ända eller om senior-

bankerna säger upp lånen först, har dock även mezzaninlångivarna uppsäg-

ningsrätt.169 Detta är en viktig klausul för mezzaninlångivarna som annars 

aldrig skulle kunna agera på en event of default om inte seniorbankerna gjort 

det först; utan stand-stillklausulen skulle den vara helt avhängig senior-

bankernas bedömning av när den vill agera.170 

 

5.2 Alternativa lösningar till uppsägning av lånen 

Om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet efter att det har sagts upp till 

betalning kan detta leda till att någon av dess borgenärer begär låntagaren i 

konkurs. Konkurs är den sista utvägen för en kreditgivare att försöka få betalt 

och innebär i regel värdeförluster. Under den finansiella kris som rådde i 

Sverige i början av 1990-talet utnyttjade många banker de uppsägnings-

grundande klausulerna i låneavtal till att säga upp sämre krediter till omedel-

bar återbetalning. Detta resulterade i ett stort antal konkurser bland företag, 

men även banker hamnade i finansiella svårigheter.171 Av detta har bankerna 

tagit lärdom och det är numera vanligt förekommande att låntagaren vid 

                                                 
169 Enforcement of Action, clause 5.11-5.13 LMA.ICA.04. 
170 Karlsson, MSA, under samtal den 18 april 2013. 
171 Gorton, Företagskrediter, s 135 f. 
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covenantbrott ges ytterligare frister utöver de avtalade om det finns möjlighet 

att rädda värden.172 När en event of default inträffar är det inte ovanligt att 

den finansiella situationen för låntagaren är så ansträngd att möjligheten att 

säga upp lånet till betalning skulle ha begränsat värde i praktiken.173 Redan 

när seniorbankerna märker att låntagarens verksamhet avviker signifikativt 

från den gemensamma planen kan den därför välja att försöka hitta en 

gemensam lösning med låntagaren, en work-out, före en event of default 

inträffar. Detta beslut är ett av de svåraste besluten en bank behöver ta i sin 

låneverk-samhet.174 Om ägarna inte är villiga, eller har möjligheten, att stoppa 

in mer kapital i bolaget ofta i kombination med att bankerna gör vissa 

eftergifter, kan seniorbankerna ta aktiepanten i anspråk och tillfälligt ta över 

ägandet av bolaget. Detta för att banken i fråga är av åsikten att det finns 

värden kvar i bolaget, vilket kan göra det attraktivt för en annan ägare att köpa 

på sikt. Ofta ser banken till att ”knyta upp” management i bolaget för att se till 

att de är fortsatt motiverade att driva företaget samt fortsätta utveckla det. 

Bankens förhoppning är att efter en tid sälja bolaget till ett värde som 

överstiger de seniora lånen och därmed undvika en kreditförlust. Under tiden 

som banken är ägare av bolaget ansvarar den för att stötta likviditeten i 

bolaget vid behov.175 

 

5.2.1 Work-out 

En work-out kan beskrivas som en ny gemensam plan innebärande att lånen 

struktureras om och att en ny avbetalningsplan tas fram med det huvudsakliga 

syftet att rädda värden. Detta sker privat mellan berörda bolag och dess 

huvudsakliga kreditgivare utan inblandning från det offentliga. Det normala är 

att hela bolagsgruppen är delaktig i en work-out. Det är av stor vikt att kredit-

givarna har organiserat sig på ett sådant sätt att seniorbankerna har mandat 

                                                 
172 Henriksson, Pantrealisation - några reflektioner avseende onoterade aktier, s 7. 
173 Gorton, Företagskrediter, s 123. 
174 Rhodes, Syndicated lending, s 617. 
175 Liwgren, Nordea, under samtal den 29 april 2013. 
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att agera, och eftersom pressen på företagsledningen under en work-out är 

särskilt stor kan ledningen behöva utökas med fler personer för att omstruk-

tureringen ska lyckas.176 

 

Typiskt sett innehåller en work-out moment såsom nya kapitalinjektioner från 

ägarna och omvandling av lån till ägarandelar, debt-equity conversion. Ett 

vanligt inslag är även att överföra tillgångarna från de gamla bolagen till ett 

nytt holdingbolag som kapitaliseras av bankerna. En work-out kan även 

innebära omförhandling av lånevillkoren och en nedsättning av skulden 

genom ett frivilligt ackord. För att ett sådant ska vara möjligt att genomföra 

krävs enhällighet bland de borgenärer som deltar i ackordet samt att de 

behandlas efter pari passu-principen. En work-out ska inte förväxlas med 

ackord, utan kan innehålla ett moment av frivilligt ackord som en del av den 

gemensamma lösningen.177 

 

5.2.2 Pantrealisation 

Om pantrealisationen orsakas av att pantsättaren fått betalningsproblem 

känner ofta både pantsättaren och panthavaren till att villkoren för det lån 

som panten utgör säkerhet för, inte kommer att fullgöras månader innan 

avtalsbrottet verkligen inträffar.178 Det innebär att panthavare och pantsättare 

kan börja förhandla om möjliga lösningar innan panthavaren kan vidta några 

åtgärder under låne- och pantavtal pga avtalsbrottet. När alla frister för 

låntagaren/pantsättaren löp ut och det står klart att man inte kommer få till 

stånd någon work-out behöver lånen sägas upp till betalning. Dessförinnan bör 

seniorbankerna som panthavare meddela pantsättaren och mezzaninlån-

givarna om att pantrealisation kommer att ske vid viss senare tidpunkt om 

betalning inte sker efter att lånen har accelererats. Pantsättaren, dvs. gälde-
                                                 
176 Rhodes, Syndicated lending, s 622. 
177 Wood, Law and Practise of International Finance, s 49 ff., även Liwgren, Nordea, under samtal 
den 29 april 2013. 
178 Henriksson, Pantrealisation - några reflektioner avseende onoterade aktier, s 7. 
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nären, måste få tillräckligt rådrum för att lösa lånet om inte panthavaren ska 

brista i sin vårdplikt, 10 kap 2 § handelsbalken.179 

 

Hur panten kan realiseras beror på vilket lands lag som är tillämplig på 

pantavtalet. Enligt internationella lånevillkor har banken i regel rätt att 

underhandsförsälja säkerheterna.180 På grund av den ålderdomliga regler-

ingen i svensk rätt föreligger viss osäkerhet om hur den dispositiva 

bestämmelsen om pantrealisation avseende lös egendom i 10 kap 2 § 

handelsbalken och den tvingande regeln om förbud mot förverkandepant i 37 

§ avtalslagen ska tillämpas i ett modernt samhälle. Normalt förhandlas därför 

en pantrealisationsklausul fram som i typfallet ger panthavaren rätt att sälja 

panten på offentlig auktion eller genom en underhandsförsäljning på det sätt 

panthavaren finner lämpligt.181 Det vanliga är att en panthållare företräder 

samtliga panthavare och tar hand om pantrealisationen samt fördelar de 

influtna medlen enligt betalningsvattenfall.182 

 

Om ingen spekulant kan eller vill ge ett acceptabelt bud kan panthavaren välja 

att själv förvärva panten för att sedan försöka sälja det pantsatta bolaget i ett 

senare skede.183 Intercreditor-avtalet medger därför att om seniorbankerna 

vill genomdriva en försäljning av målbolagen så ska juniorkreditgivarna 

friställa sina eventuella garantier och säkerheter och endast ha rätt till 

eventuellt överskott från försäljningen.184 Att banken tar över och tillfälligt 

styr det pantsatta bolaget är inte ett helt ovanligt förfarande för att rädda 

värden och minska förluster.185   

                                                 
179 Henriksson, Pantrealisation - några reflektioner avseende onoterade aktier, s 7 f., se även 
Lennander, Återvinning i konkurs. 
180 Gorton, Företagskrediter, s 136 f. 
181 Henriksson, Pantrealisation - några reflektioner avseende onoterade aktier, s 1 f. 
182 Karlsson, MSA, under samtal den 18 april 2013. 
183 Henriksson, Pantrealisation - några reflektioner avseende onoterade aktier, s 8. 
184 Wood, Law and Practice of International Finance, s 206. 
185 Liwgren, Nordea, under samtal den 29 april 2013. 
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6 Konkurs 
Normalt är ett intercreditor-avtal förenat med lagvalsklausul som anger att 

alla tvister uteslutande ska prövas vid en särskild angiven domstol eller i ett 

specifikt land.186 Ett konkursbo är dock inte bundet av, och kan inte grunda 

någon rätt på, ett sådant prorogationsavtal. Således saknar ett sådant avtal 

betydelse för domsrätts- och forumfrågor i en svensk konkurs.187 

 

Enligt artikel 3.1 och 3.2 rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 

om insolvensförfaranden (Insolvensförordningen) har svensk domstol 

behörighet att försätta en gäldenär i konkurs under förutsättning att denne har 

sina huvudsakliga intressen i Sverige alternativt om denne har ett driftställe i 

Sverige och sina huvudsakliga intressen i en annan EU-stat.188 Begreppet 

platsen där de huvudsakliga intressena finns bör, enligt förordningens ingress 

(13), motsvara den plats där gäldenären vanligen förvaltar sina intressen och 

således är fastställbar för tredje man. 

 

En svensk domicilkonkurs189 kan påstås vara grundad på universalitets-

principen, vilket innebär att en viss gäldenär ska kunna försättas i konkurs i 

Sverige med uteslutande av alla andra jurisdiktioner och inbegripa all gälde-

närens egendom överallt i världen. Såvida det har utrönts att svensk konkurs 

är för handen, ska själva förfarandet och de konkursrättsliga frågorna 

tillämpas enligt svensk rätt. De konkursrättsliga frågorna kan vara av olika 

karaktärer, exempelvis behörighet att ansöka om konkurs, vilka tillgångar som 

hör till konkursboet och vilka befogenheter förvaltaren har. Emellertid ska 

vanliga privaträttsliga frågor som kan aktualiseras i svensk konkurs, exempel-

                                                 
186 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s 127 ff. 
187 Se NJA 2010 s. 734. 
188 Welamson, Mellqvist, Konkurs, 10 uppl, s 50. 
189 Särkonkurser faller utanför denna framställning. 



 

 

75 

vis frågan huruvida ett ägarförbehåll190 på rent civilrättsliga grunder kan vara 

ogiltigt, fastställas av de vanliga svenska kollisionsreglerna.191 

 

Mot bakgrund av ovan sagda utgår följande avsnitt från domicilkonkurs i en 

svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.  

 

6.1 Allmänna utgångspunkter för en konkursgäldenärs avtal 

Det saknas i svensk lagstiftning en enhetlig reglering om den inverkan en 

konkurs har på gäldenärens kontraktsförhållanden. Klart är dock att en 

konkurs inte per automatik medför att gäldenärens alla avtal upphör att 

gälla.192 Vid kommission, handelsagentur samt handelsbolag och enkla bolag 

upphör avtalet emellertid som en direkt följd av konkursen.193 

Försäkringsavtal upphör efter en övergångstid på tre månader vid 

försäkringsgivarens konkurs om inte försäkringstagaren sagt upp avtalet 

dessförinnan, 26 § lagen (1927:47) om försäkringsavtal.194 Beträffande avtal 

vid handel med finansiella instrument gäller enligt 5 kap 1 § lagen (1991:980) 

om handel med finansiella instrument att förpliktelser mellan avtalsparterna 

ska slutavräknas om en av parterna går i konkurs.195 Ur ett rent obligations-

rättsligt perspektiv förfogar parterna över avtalet; de kan i avtalet reglera vad 

som ska gälla dem emellan i händelse av ena partens konkurs.196 Varaktiga 

avtal som ingåtts för längre tid än konkursförfarandet varar måste dock 

upphöra när gäldenären upphör som juridisk person och konkursboet 

avvecklas.197 

 

En i praktiken viktigare fråga är vilken ställning konkursboet har beträffande 
                                                 
190 Jfr NJA 1978 s 593. 
191 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s 342 f. 
192 Karlsson-Tuula, Gäldenärens avtal, s 20 f. 
193 Se 47 § lagen (1914:45) om kommission, 27 § lagen (1991:351) om handelsagentur samt 2 kap 
27 § och 4 kap 7 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. 
194 SOU 2001:80, s 207. 
195 A a, s 233. 
196 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 uppl, s 180. 
197 Karlsson-Tuula, Gäldenärens avtal, s 20 f. 
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konkursgäldenärens avtal. I princip är konkursboet inte skyldigt att fullfölja 

gäldenärens avtal. Däremot har boet rätt att i vissa fall inträda i konkurs-

gäldenärens avtal enligt 63 § köplagen.198 

 

För att en fordran ska kunna göras gällande i en konkurs krävs enligt 

huvudregeln i 5 kap 1 § KonkL – om inte annat följer av 3 kap 2 § KonkL – att 

den ska ha uppkommit före konkursbeslutet meddelades. Eftersom tidpunkten 

är av avgörande betydelse för vilka fordringar som ingår i boet anges alltid 

klockslaget i konkursbeslutet. Enligt 5 kap 1 § 2 st KonkL får en fordran göras 

gällande i en konkurs även om den är beroende av villkor eller inte är förfallen 

till betalning. Endast konkursfordringar är berättigade till utdelning i 

konkursen.199 

 

6.2 Intercreditor-avtalets syfte i låntagarens konkurs 

Utgångspunkten vid utdelning av de oprioriterade skulderna är likaprincipen 

enligt 1 och 18 §§ FRL. Syftet med efterställningsmetoden i intercreditor-

avtalet är att seniorbankerna vid eventuell utdelning i låntagarens konkurs ska 

erhålla vad som belöper både på seniorskulden och på mezzaninskulden. Detta 

skulle för seniorbankerna innebära att de i utdelningen erhåller det dubbla 

beloppet jämfört med om utdelning på mezzaninskulden erhålles av 

mezzaninlångivarna, se bildexempel nedan. Samtidigt erhåller seniorbankerna 

förhoppningsvis ett större belopp jämfört med om mezzaninskulden inte 

skulle tas upp i utdelningsförslaget alls. En förutsättning för detta är bland 

annat att efterställningsklausulen i intercreditor-avtalet kan följas, samt att det 

inte anses som att seniorbankerna gynnas otillbörligen framför övriga 

oprioriterade borgenärer i strid med konkurslagens bestämmelser. 

                                                 
198 Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, 11 uppl, s 180 f. 
199 Karlsson-Tuula, Gäldenärens avtal, s 37 f. 
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Bild 3. Efterställningens syfte i låntagarens konkurs. 

 

6.3 Låntagarens konkurs 

6.3.1 Kreditlöfte före låntagarens konkurs 

En bank som har givit en konkursgäldenär ett kreditlöfte före konkursen, men 

ännu inte betalat ut pengarna, kan undvika utbetalning av lånebeloppet genom 

att utnyttja stoppningsrätten enligt 61 § KöpL eller hävningsrätten enligt 62 § 

samma lag. När låntagaren går i konkurs faller förutsättningarna för löftet och 

det finns givetvis starka skäl att anta att låntagaren inte kommer kunna 

fullfölja sin del av avtalet. Ett kreditlöfte kan vara muntligt eller skriftligt och 

avges ofta “mot sedvanliga villkor”. Med detta torde avses för banken sed-

vanliga villkor, där inbegripet att en förutsättning för utbetalning av låne-

beloppet är att låntagaren har full betalningsförmåga. En konkurs innebär i 

regel att konkursgäldenären inte har någon betalningsförmåga och banken kan 

som sagt utnyttja sin stoppningsrätt beträffande utbetalningen. Det kan dock 

förekomma extrema undantagsfall då låntagaren trots konkursen ändå har full 

betalningsförmåga och banken trots konkursen skulle kunna vara villig att 

betala ut lånebeloppet. Under dessa förhållanden tillkommer frågan om 
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konkursförvaltningen får lånebeloppet utbetalt – vem har då tagit lånet? 

Utbetalning kan inte ske till konkursbolaget eftersom det som en följd av 

konkursen saknar rättskapacitet, utan måste ske till konkursboet som ny 

låntagare. Om banken utbetalar lånebeloppet till konkursboet får banken 

sedan bevaka sin fordran i konkursen såsom massafordran i stället för 

konkursfordran.200 

 

Anta i stället att parterna har kommit längre i förhandlingarna och att ett 

låneavtal har skrivits under, men att låntagaren strax därefter försätts i 

konkurs innan lånebeloppet har betalats ut. Utöver stoppningsrätten kan 

banken i detta fall även åberopa MAC-klausulen i låneavtalet under de förut-

sättningar som ska uppfyllas av låntagaren innan lånebeloppet betalas ut. Att 

låntagaren går i konkurs utgör en så grundläggande förändring av dess 

finansiella kapacitet att det bör falla in under de förutsättningar som tas upp i 

en MAC-klausul eftersom det bör vara tillräckligt för banken att visa att 

låntagaren är nära insolvens. 

 

 6.3.2 Utbetalt lån före låntagarens konkurs 

Har lånet redan betalats ut före konkursbeslutet är ett rimligt antagande att 

lånet omedelbart förfaller till betalning enligt föreskrift i avtalet. I konkurs 

behandlas lånet som om det är uppsagt.201 Mot detta kan invändas att 63 § 

KöpL analogt talar för att låntagarens konkursbo bör kunna ha rätt att träda in 

i avtalet genom att ställa säkerhet. Möller anser att det inte är orimligt att anta 

att konkursboet vid kortfristiga krediter bör kunna inträda i avtalet202, men att 

förfallolösningen är mer befogad vid långfristig kreditgivning.203 Martens kan 

å sin sida inte direkt se att det skulle finnas något behov för konkursboet att 

inträda i avtalet. Om lånebeloppet har utbetalats strax före konkursutbrottet 

                                                 
200 Martens, Ackordscentralen, under samtal den 15 maj 2013. 
201 Martens, Ackordscentralen, under samtal den 15 maj 2013. 
202 Med hänsvisning till 39 och 40 §§ gamla KöpL (1905:38) som i dessa sammanhang bör kunna 
motsvaras av nu gällande 63 § KöpL. 
203 Möller, Konkurs och Kontrakt - Om konkursboets inträde i gäldenärens avtal, s 769 f. 
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finns det troligen redan likvida medel på konkursgäldenärens konto. Om 

konkursboet skulle välja att träda in i avtalet så skulle bankens konkurs-

fordran bli en massafordran och boet skulle ikläda sig skyldighet att betala 

ränta och amorteringar. En rätt för konkursboet att inträda i kreditavtalet 

torde därför ha tämligen liten praktisk betydelse.204 

 

6.3.3 Efterställningsklausulens inverkan på mezzaninskulden 

Syftet med efterställningsmetoden i intercreditor-avtalet är som sagt att 

seniorbankerna vid eventuell utdelning i låntagarens konkurs ska erhålla vad 

som belöper både på seniorskulden och på mezzaninskulden. Förutsättningar 

för utdelningsrätt av konkursfordringarna regleras i förmånsrättsordningen. 

Konkursförvaltaren är som nämnts i princip inte skyldig att följa konkurs-

gäldenärens avtal, men det måste ändå hanteras på något sätt. 

 

Kubu framhåller att konkursförvaltaren är skyldig att följa fördelnings-

principen enligt FRL vid utdelningen, och således inte bör följa en avtalad 

efterställning som inte faller inom FRL. En sådan skulle då endast ha 

obligationsrättslig verkan.205 Även Lindskog har uttryckt uppfattningen att en 

konkursförvaltare bör försöka undvika att göra någonting som påverkar den 

fördelning som lagstiftaren har anvisat.206 Han påpekar även att de regler som 

upptagits i FRL för hur fördelning ska ske framstår som uttömmande.207 

Vidare anser Kubu att det, för att en efterställningsklausul utom FRL ska kunna 

följas av konkursförvaltaren, bör krävas att boet inträder i avtalet och självt 

blir bundet av detta. Att ett sådant intresse skulle finnas hos boet förefaller 

dock inte särskilt troligt.208 Även Martens uttrycker försiktigtvis att det 

förefaller mer rimligt att konkursförvaltaren inte följer en efterställnings-

                                                 
204 Martens, Ackordscentralen, under samtal den 15 maj 2013. 
205 Kubu, Ackordscentralen, under samtal den 8 maj 2013. 
206 Lindskog, Gäldenärens och konkursförvaltarens möjligheter att påverka utfallet för olika 
borgenärsgrupper, s 71. 
207 Lindskog, Om efterställningsvillkor, s 617. 
208 Kubu, Ackordscentralen, under samtal den 8 maj 2013. 
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klausul som inte omfattas av FRL. Eventuell utdelning bör således enligt hans 

mening ske till mezzaninlångivarna. Sedan är det till upp till borgenärerna att 

eventuellt klandra utdelningsförslaget, om de så vill.209 

 

För övriga oprioriterade borgenärer torde storleken på deras utdelning bli lika 

stor oavsett om efterställningsklausulen följs och vad som belöper på 

mezzaninlångivarna allokeras på seniorbankerna, eller om utdelning sker till 

mezzaninlångivarna. Dessa borgenärer torde således inte ha intresse av att 

klandra utdelningsförslaget. De borgenärer som kan ha intresse av att klandra 

utdelningsförslaget bör därför endast vara seniorbankerna som i sådana fall 

gått miste om sin privilegierade ställning i förhållande till mezzaninskulden. 

 

Martens överväger även huruvida ett möjligt agerande för konkursförvaltaren, 

om denne anser det oklart vem som kan ha rätt till utdelning enligt 

efterställningsvillkoret, är att förvaltaren avskiljer det belopp som eventuellt 

ska belöpa på mezzaninlångivarna och låter mezzanin- och seniorlångivare 

komma överens på egen hand om vem som har rätt till beloppet. Det kan dock 

inte uteslutas att en domstol skulle underkänna ett sådant förfarande av 

konkursförvaltaren.210 

 

Ett annat sätt att tolka efterställningsklausulen skulle enligt Brodén kunna 

vara att se mezzaninlångivarnas fordran som en fordran som är villkorad av att 

seniorbankerna först får betalt och därför inte allokera någon utdelning på den 

i konkursen, såvida inte senioren skulle få fullt betalt.211 Om det saknas skäl att 

anta att ett villkor kommer att uppfyllas ska utdelning för fordran inte 

beräknas, 5 kap 10 § KonkL. Det ankommer på förvaltaren att utföra egna 

undersökningar om sannolikheten för villkorsuppfyllelsen.212 Skillnaden med 

denna tolkning av efterställningsklausulen ligger med andra ord i att en 
                                                 
209 Martens, Ackordscentralen, under samtal den 15 maj 2013. 
210 Martens, Ackordscentralen, under samtal den 15 maj 2013. 
211 Brodén, MSA, under samtal den 31 oktober 2012. 
212 Heuman, Specialprocess, s 248.  
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oförfallen fordran får bevakas i konkurs, medan en villkorad fordran endast får 

göras gällande sedan villkoret har uppfyllts.213 

 

Det skulle visserligen kunna föreskrivas en bestämmelse i intercreditor-avtalet 

som anger att mezzaninskulden inte ska anses villkorad i konkursen, för att 

därigenom möjliggöra allokering på denna. Det kan dock förmodligen inte helt 

uteslutas att en sådan bestämmelse skulle kunna ses som ett avtal för konkurs 

skull och därmed inte vara giltig, eftersom parterna inte äger avtala om 

rättsverkningar för tredjeman, dvs. konkursboet. Effekten av att en sådan 

bestämmelse inte anses giltig skulle vara att det som annars kunde ha 

allokerats till mezzaninlångivarna och eventuellt betalats till seniorbankerna i 

stället fördelas mellan samtliga oprioriterade borgenärer. Samtidigt skulle 

mezzaninlångivarna bli helt utan utdelning.214 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att rättsläget beträffande hur en 

efterställning i ett intercreditor-avtal bör hanteras är oklart. Övervägande 

framförda skäl talar dock för att efterställningsklausulen inte skulle tillmätas 

rättsverkan i en konkurs och att utdelning på mezzaninskuld kommer 

allokeras på mezzaninlångivarna. 

 

Enligt Lindskog bör man eftersträva ett hänsynstagande till efterställnings-

klausuler utanför FRL:s ramar i den mån det låter sig göras eftersom de kan ha 

stor betydelse i praktiken.215 Detta uttalades dock före det tillägg i 18 § FRL 

kom till som erkänner efterställda fordringar som är allmänt ställda. Man kan 

därför fråga sig i vilken utsträckning ett hänsynstagande till efterställnings-

klausuler utom FRL bör tas, efter att lagstiftaren har bestämt sig för en ändring 

som inte innefattar denna rättsfigur. 

 

                                                 
213 Lindskog, Om efterställningsvillkor, s 623. 
214 Brodén, MSA, under samtal den 31 oktober 2012. 
215 Lindskog, Om efterställningsvillkor, s 621. 
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Mot detta kan framföras att när tillägget i 18 § FRL kom till så var 

intercreditor-avtal inte en särskilt förekommande eller etablerad avtalstyp i 

Sverige och det framgår även av förarbetena att lagstiftaren inte har gjort 

några större överväganden beträffande intercreditor-avtalets efterställnings-

metod.216 Det kan även tilläggas att det i propositionen uttalas att det kan 

förekomma att ett efterställningsvillkor kan vara begränsat till vissa samman-

hang, samt att vad som avtalats mellan parterna ska vara avgörande.217 Att ett 

efterställningsvillkor avtalsvägen begränsas till att efterställningen endast ska 

ta sikte på viss borgenär i stället för samtliga som lagtexten antyder, torde 

enligt uttalandet inte vara en alltför långt dragen tolkning av detta eftersom 

det är vad som avtalats mellan parterna som ska vara avgörande för 

tolkningen. Med detta synsätt torde det inte vara omöjligt att tolka efter-

ställningen på ett sådant vis att den ändå skulle kunna anses omfattas av FRL. 

 

6.4 Mezzaninlångivare i konkurs 

6.4.1 Mezzaninlångivare i konkurs före lånet har utbetalats 

Anta att mezzaninlångivaren har givit låntagaren ett kreditlöfte men går i 

konkurs innan pengarna har utbetalats. Pengarna ingår då i mezzaninlån-

givarens konkursbo och låntagaren får göra gällande sina anspråk som 

konkursfordran. Om konkursboet tror sig kunna få god avkastning på transak-

tionen torde det dock inte föreligga något hinder mot att mezzaninlångivarens 

konkursbo väljer att inträda i avtalet, enligt 63 § KöpL analogt, och uppfyller 

kreditlöftet genom att betala ut lånet.218 

 

6.4.2 Mezzaninlångivare i konkurs efter att lånet har utbetalats 

Om lånebeloppet har utbetalats innan konkursen uppkommer frågan om boet 

har rätt att bryta avtalet och omedelbart återkräva hela lånesumman. När 
                                                 
216 SOU 1992:113, s 114 f och 404 f. 
217 Prop 1995/96:5, s 231. 
218 Möller, Konkurs och Kontrakt - Om konkursboets inträde i gäldenärens avtal, s 771. 
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utbetalning till låntagaren sker anses enligt gällande rätt äganderätten gå över 

till låntagaren. Låntagaren är därefter sakrättsligt skyddad mot kreditgivarens 

borgenärer och kreditgivaren har endast en fordringssrätt på återbetalning.219 

 

Ett starkt samhälleligt intresse talar för att omsättningen av pengar på kredit-

marknaden ska vara skyddad på detta sätt. Att låntagare kan erhålla och 

behålla kredit för olika investeringar är grundläggande för samhällsekonomin. 

Kreditgivarens konkursbo kan för övrigt omsätta krediten och få in likvida 

medel från annat håll. Om låntagaren inte skulle vara sakrättsligt skyddad 

skulle kreditgivarens kris vältras över på låntagaren med risk för spridning till 

ytterligare företag då låntagaren troligen skulle få svårt att upprätthålla sina 

åtaganden mot andra medkontrahenter. Eftersom finansiella institut i stor 

utsträckning lånar av varandra skulle detta innebära att en kris i ett finansiellt 

institut riskerade att spridas inom hela det finansiella systemet med allvarliga 

negativa konsekvenser som följd.220 Mot bakgrund av detta kan det således 

konstateras att skäl på såväl mikro- som makronivå talar för att konkursboet i 

långivarens konkurs inte bör ha rätt att bryta låneavtalet och återkräva 

lånebeloppet. 

 

6.4.3 Inbetalning till mezzaninlångivares konkursbo 

6.4.3.1 Inbetalning till mezzaninlångivare före konkurs 

Anta att låntagaren innan seniorskulden är fullt reglerad gör en otillåten 

inbetalning under intercreditor-avtalet till en mezzaninlångivare strax före 

dess konkurs, i stället för till agentbanken. Om det sker av misstag eller med 

uppsåt saknar i detta sammanhang betydelse. Det kan även tänkas att en 

mezzaninlångivare strax före dess konkurs, enligt resonemanget ovan, erhåller 

utdelning i låntagarens konkurs. En viktig fråga att besvara, ur seniorlån-

givarnas synvinkel, är under dessa förutsättningar hur de inbetalda penning-

                                                 
219 A a, s 771 f. 
220 Falkman, Bank- och finansieringstjänster, s 32. 
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medlen ska behandlas i mezzaninlångivarens konkurs om de inte har vidare-

befordrats till seniorbankerna enligt turnover-klausulen. 

 

Separationsrätt till fungibel egendom, som penningmedel, kan under vissa 

förutsättningar förekomma enligt RVL trots sammanblandning och förlorad 

identitet. Lagtexten föreskriver att medlen ska innehas för annan med redo-

visningsskyldighet. Mezzaninlångivaren bör således enligt turnover-klausulen i 

intercreditor-avtalet vara skyldig att behandla inbetalningen som ett 

främmande värde och fortlöpande kunna redogöra för och utbetala dem till 

den berättigade agentbanken. Enligt HD räcker det dock inte att en avtalad 

redovisningsskyldighet föreligger; för att separationsrätt ska kunna vara 

aktuellt krävs även att mezzaninlångivaren har för avsikt att redovisa till 

huvudmannen.221 Bevisbördan för att redovisningsskyldighet och redo-

visningsavsikt föreligger lär åligga den part som gör gällande att så är fallet.222 

 

Vidare krävs enligt RVL att beloppet hålls avskilt från mezzaninlångivarens 

övriga tillgångar. Ett tillräckligt avskiljande förutsätter att redovisningsmedlen 

kan identifieras som avsatt för redovisning för huvudmannens räkning. Det 

krävs dock inte att beloppet är identiskt med det som har tagits emot via 

inbetalningen.223 För separationsrätt till beloppet förutsätts enligt lagtextens 

första mening att avskiljandet sker utan dröjsmål. I andra meningen anges 

dock att dröjsmål med avskiljandet kan godtas såvida den redovisnings-

skyldige hela tiden är solvent. Om mezzaninlångivaren skulle avskilja inbetal-

ningen sedan den kommit på obestånd föreligger således inte separationsrätt 

till medlen. Obeståndsrekvisitet i RVL ska ha samma innebörd som i 1 kap 2 § 

KonkL, vilket innebär att mezzaninlångivaren inte kan betala sina skulder 

efterhand som de förfaller till betalning och denna oförmåga inte är endast 

                                                 
221 Se NJA 2009 s. 500. 
222 SOU 1943:24 s 31 f., Millqvist, Sakrättens grunder, s 110 ff 
223 Jfr NJA 2001 s. 292, en fastighetsmäklare betalade felaktigt ut ett belopp vilket han innehade 
med redovisningsskyldighet. Mäklaren hade kvar redovisningsskyldigheten för beloppet och fick 
således betala beloppet två gånger. 
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tillfällig. I lagens andra stycke anges att lagen även är tillämplig på medel som 

är tillgängliga för omedelbart avskiljande, vilket syftar på medel på exempelvis 

bank- eller plusgirokonto som skulle kunna avskiljas enligt första stycket och 

den redovisningsskyldige haft för avsikt att avskilja.224 

 

Detta ger vid handen att agentbanken torde ha separationsrätt till medel som 

härrör från en inbetalning, eller utdelning, som skett till en mezzaninlångivare 

strax före dess konkurs under förutsättning att mezzaninlångivaren har 

avskiljt pengarna utan dröjsmål före konkursen. Om inbetalningen eller 

utdelningen sker inom tre till fyra dagar före konkursen och medlen inte blir 

avskiljda före konkursdagen, torde dröjsmål med avskiljandet inte vara för 

handen.225 Separationsrätt till medlen bör alltså föreligga även i detta fall. 

 

Anta att inbetalningen eller utdelningen erhålls tidigare än fyra dagar före 

mezzaninlångivarens konkurs och att något avskiljande inte sker före 

konkursutbrottet. Eftersom obestånd är en förutsättning för försättande i 

konkurs, se 1 kap 2 § KonkL, torde det inte vara möjligt att visa att mezzanin-

låntagaren under hela tiden då redovisningsskyldighet förelegat varit solvent.  

I detta exempel bör således separationsrätt till redovisningsmedlen inte 

föreligga. 

 

För låntagaren torde detta innebära att denna har att erlägga ytterligare en 

betalning till agentbanken, om betalningen till mezzaninlångivaren var 

otillåten. Om inbetalningen i stället härrör från utdelning i långivarens kon-

kurs, kan seniorbankerna inte grunda någon rätt till ytterligare betalning på 

grund av intercreditor-avtalet från långtagarens konkursbo. Risken för detta 

ligger med andra ord på seniorbankerna. 

                                                 
224 Millqvist, Sakrättens grunder, s 115 f. 
225 Dröjsmålsrekvisitet ska avgöras efter omständigheterna, HD accepterar dock troligen inte mer än 
några dagar, jfr NJA 1999 s. 812 och NJA 1985 s. 836, Millqvist, Sakrättens grunder, s 115. 
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6.4.3.2 Inbetalning till mezzaninlångivare efter konkursbeslutet 

Anta att låntagaren gör en otillåten inbetalning under intercreditor-avtalet till 

en mezzaninlångivare efter att denna har försatts i konkurs, i stället för till 

agentbanken, innan seniorskulden är fullt reglerad. Så snart en konkurs-

förvaltare har utsetts spärras och omdirigeras i regel konkursgäldenärens alla 

bankkonton till konkursboet. En betalning som sker under dessa förutsätt-

ningar kommer alltså mezzaninlångivarens konkursbo tillgodo. Bör konkurs-

förvaltaren i detta fall vidareförmedla inbetalningen till avbetalning på senior-

skulden i enlighet med intercreditor-avtalet, eller bör inbetalningen tillgodo-

räknas konkursboet? 

 

En basal utgångspunkt för mezzaninlångivarens konkursförvaltare är att det 

gäller att göra så mycket pengar som möjligt i konkursen.226 Förvaltaren 

behöver inte bortse från intercreditor-avtalet, men har ingen skyldighet att 

följa det i den utsträckning att det skulle vara till nackdel för övriga borge-

närer. Tvärtom är ju förvaltaren skyldig att behandla borgenärer inom samma 

förmånskategori lika. Om mezzaninlångivaren har en giltig motfordran på 

låntagaren, eller låntagarens konkursbo, förefaller det enligt Martens rimligt 

att förvaltaren väljer att behålla de medel som flyter in till boet, oavsett om det 

skulle röra sig om en misstagsbetalning. Eventuellt skulle konkursboet kunna 

kvitta inbetalningen mot sin egen fordran mot låntagaren. I vilken 

utsträckning konkursboet äger kvitta mot skuld som uppkommit efter 

konkursbeslutet är dock tveksamt.227 Kvittningar av ömsesidiga fordrings-

förhållanden som förelåg mellan gäldenär och borgenär då gäldenären 

försattes i konkurs, är tillåtna enligt 5 kap 15 § KonkL, såvida kvittning hade 

kunnat ske enligt de civilrättsliga kvittningsreglerna utom konkurs. Det som 
                                                 
226 Lindskog, Gäldenärens och konkursförvaltarens möjligheter att påverka utfallet för olika 
borgenärsgrupper, s 71.  
227 Martens, Ackordscentralen, under samtal den 15 maj 2013. Det kan tilläggas att Martens inte har 
funderat på dessa frågor rörande intercreditor-avtal i konkurs i någon större utsträckning före 
intervjun. 
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krävs för kvittningsrätt är att borgenärens (låntagarens) fordran får göras 

gällande i konkursen, vilket syftar på att fordran ska ha uppkommit före kon-

kursen, se 5 kap 1 § KonkL.228 Låntagarens anspråk på återbetalning av en 

inbetalning som skett efter konkursbeslutet bör således inte kunna komma 

ifråga. 

 

Anta att det i stället skulle röra sig om en medveten felbetalning av låntagaren 

till mezzaninlångivaren. Eller att mezzaninlångivaren erhåller utdelning i 

låntagarens konkurs, efter att mezzaninlångivaren har försatts i konkurs. 

Anspråk på att utfå det ”felbetalda” beloppet kommer under dessa förut-

sättningar komma från seniorbankerna, och inte från låntagaren. Utöver att 

dessa anspråk inte kan göras gällande i konkursen enligt 5 kap 1 § KonkL, 

saknas även kvittningsförutsättning på grund av att det inte rör sig om två 

fordringar med samma parter före och efter konkursen. 

 

Mot bakgrund av detta torde anspråk på en inbetalning från låntagaren, eller 

en utdelning från låntagarens konkursbo, till en mezzaninlångivares konkurs-

bo troligtvis inte med framgång kunna riktas mot detta konkursbo redan på 

den grunden att anspråket inte kan utgöra en konkursfordran. 

 

                                                 
228 Millqvist, Sakrättens grunder, s 54. 
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7. Avslutande kommentar 

Mot bakgrund av framställningen ovan kan det konstateras att intercreditor-

avtalens ställning inte är självklar, varken inom den svenska eller inom den 

engelska rättsordningen. Detta trots att avtalade efterställningar, i olika 

former, synes ha förekommit i relativt stor utsträckning åtminstone de senaste 

40 åren i både Sverige och England.  

 

Avtalade efterställningar kan vara allmänna eller riktade; både i Sverige och i 

England förekommer båda typerna. Inom svensk rätt torde endast allmänna 

efterställningar omfattas av FRL. Riktade efterställningar i borgenärsavtal har 

erkänts som rättsfigur i praxis, däremot har ett sådant inte prövats i förmåns-

rättsligt hänseende. Det torde inte vara ett alltför långtgående antagande att 

även riktade efterställningar av den typ som förekommer i intercreditor-avtal 

bör kunna erkännas inom den svenska rättsordningen. I engelsk rätt har en 

riktad efterställning liknande den konstruktion som används i intercreditor-

avtal erkänts och bedömts ha rättsverkan även i konkurs. 

 

Enligt svensk rätt är det inte helt klart hur en efterställningsklausul i ett 

intercreditor-avtal bör behandlas i låntagarens konkurs. Det mest troliga torde 

vara att mezzaninlångivarna erhåller utdelning i låntagarens konkurs, för att 

sedan vidareförmedla detta till seniorbankerna. Att det förhåller sig på detta 

sätt är enligt engelsk rätt klart. Om också en mezzaninlångivare i detta fall 

skulle vara insolvent ser förutsättningarna för seniorbankerna att utfå medlen 

olika ut i svensk och engelsk rätt. Seniorbankerna kan under vissa 

förutsättningar i en svensk konkurs ha separationsrätt till medlen. I en engelsk 

konkurs får dock seniorbankerna bevaka medlen som oprioriterad borgenär. 

 

Sammanfattningsvis ger framställningen vid handen att det föreligger flera 

likheter i svensk och engelsk rätt beträffande den rättsliga regleringen av ett 

intercreditor-avtal. I svensk rätt står det klart att åtminstone vissa typer av 
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efterställningar erkänns. I engelsk rätt synes samtliga efterställningsmetoder 

erkännas. Efterställningsklausulen torde ha samma verkan i låntagarens kon-

kurs beträffande utdelning i båda rättsordningarna. Förutsättningarna för en 

seniorbank att utfå medel från en mezzaninlångivares konkursbo som innehas 

för dess räkning kan dock vara olika i en svensk respektive engelsk konkurs. 

 

 

 



 

 

90 

Källförteckning 

Svensk praxis 

NJA 1984 s. 185 
 
NJA 1985 s. 836 
 
NJA 1990 s. 343 
 
NJA 1997 s. 382 
 
NJA 1999 s. 812 
 
NJA 2000 s. 78 
 
NJA 2001 s. 292 
 
NJA 2009 s. 500 
 

Engelsk praxis 

British Eagle International Air Lines Ltd v Companie Nationale Air France 
[1975] 2 All ER 390, HL. 
 
Pfeiffer Weinkelleri-Weinenkauf Gmbh & Co v Arbuthnot Factors Ltd [1988] 1 
WLR 150. 
 
Mottram Consultants v Bernard Sunley Ltd [1975], 2 Lloyds LR 1975, Hong 
Kong and Shanghai Banking Corpn v Kloeckner & Co AG [1990] 2 QB 514. 
 
Squires & Ors v AIG Europe (UK) Ltd & Anor [2006] EWCA Civ 7. 
 

Offentligt tryck 

Proposition 1975:6, Om ändring i konkurslagen m.m. 

 
Proposition 1995/96:5, Lag om företagsrekonstruktion 
 
Proposition 2002/03: 49, Nya förmånsrättsregler 
 
 
SOU 1943:24, Betänkande med förslag till lag om redovisningsmedel m.m. 



 

 

91 

 
SOU 2001:80, Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden 
 
SOU 2010:2, Ett samlat insolvensförfarande - förslag till ny lag, del 1 
 

Litteratur 

Adlercreutz, Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, 5 uppl., 
2010 (Studentlitteratur) 
 
Andersson, Jan, Kapitalskyddet i aktiebolag, 5 uppl., 2005 
(LitteraturCompagniet AB) 
 
Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, 7 uppl., 2008 
(Norstedts Juridik) 
 
Falkman, Henric, Bank- och finansieringstjänster, 2004 (Norstedts Juridik) 
 
Ferran, Eilís, Company law and Corporate finance, 1999 (Oxford University 
Press) 
 
Forssman, Magnus, Företagsöverlåtelser, 2011 (Norstedts Juridik) 
 
Heuman, Lars, Specialprocess - Utsökning och konkurs, 6 uppl., 2007 (Norstedts 
Juridik) 
 
Houghton, Anthony R., Cooper, Neil H., European Insolvency Guide, 1984 
(Touche Ross International) 
 
Karlsson-Tuula, Marie, Gäldenärens avtal, 2 uppl., 2012 (Norstedts Juridik) 
 
Lindskog, Stefan, Kvittning - Om avräkning av privaträttsliga fordringar, 2 
uppl., 1994 (Norstedts Juridik) 
 
Millqvist, Göran, Sakrättens grunder - en lärobok i sakrättens grundläggande 

frågeställningar avseende lös egendom, 6 uppl., 2011 (Norstedts Juridik) 
 
Mugasha, Agasha, The law of multi-bank financing: syndicated loans and the 

secondary loan market, 2007 (Oxford University Press). 
 
Möller, Mikael, Konkurs och Kontrakt - Om konkursboets inträde i gäldenärens 

avtal, 1988 (Iustus förlag) 
 
Rhodes, Tony, Syndicated Lending: Practice and Documentation, 1 och 5 uppl., 
1993 respektive 2009 (Euromoney Books) 



 

 

92 

 
Walin, Gregow, Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. En kommentar, 2010 
(Norstedts Juridik)  
 
Walin-Norman, Karin, Finansiella instrument, 2011 (Jure Förlag AB) 
 
Welamson, Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt, 10 och 11 uppl., 2003 
respektive 2013 (Norstedts Juridik) 
 
Wood, Philip R, Conflict of Laws and International Finance, 2007 (Thomson, 
Sweet & Maxwell)  
 
Wood, Philip R, International Loans, Bonds, Guarantees, Legal opinions, 2 uppl., 
2007 (Thomson, Sweet & Maxwell) 
 
Wood, Philip R, Law and Practice of International finance, University edition, 
2008 (Thomson, Sweet & Maxwell) 
 
Wood, Philip R, Principles of International Insolvency, 1995 (Thomson, Sweet & 
Maxwell) 
 
Wood, Philip R, Project Finance, Securitisations, Subordinated Debt, 2 uppl., 
2007 (Thomson, Sweet & Maxwell) 
 
Wood, Philip R, Set-off and Netting, Derivatives, Clearing Systems, 2 uppl, 2007 
(Thomson, Sweet & Maxwell) 
 
Wood, Philip R, The Law of Subordinated Debt, 1990 (Thomson, Sweet & 
Maxwell) 
 

Artiklar 

Basset, The syndicated loan market, i Rhodes, Euromoney Encyclopedia of Debt 

Finance, 2006, s 20-37 (Euromoney Books) 
 
Dawson, Clare och Slade, David, The expanding role played by the Loan Market 

Association, i Rhodes, Tony, Syndicated Lending: Practice and Documentation , 5 
uppl., 2009 (Euromoney Books), s xxvii-xxxiv 
 
Gorton, Lars, Företagskrediter, i Andersen, Videregående Kreditret, Kredit- og 

kapitalmarkedsretsserien 6, 2008, s 98-140 (Karnov Group) 
 
Gorton, Lars, ”Material adverse change”- klausuler, i Vänbok till Axel 

Adlercreutz, 2007 (Juristförlaget)  
 



 

 

93 

Gorton, Lars, Sjöman, Erik, Negativa förpliktelser och tredje män – särskilt  
om överträdelse av negative pledge, Juridisk Tidskrift 2002-2003, s 504 
 
Henriksson, Per, Pantrealisation - några reflektioner avseende onoterade aktier, 
Insolvensrättsligt forum februari 2011 (Iustus förlag) 

 
Ho, Look Chan, A Matter of Contractual an Trust Subordination, Journal of 
International Banking Regulation, 2004, issue 12, s 494-499 (Sweet & 
Maxwell) 
 
Lindskog, Stefan, Aktuella spörsmål – mer om efterställningsvillkor, Svensk 
Juristtidning 1993, s 358 
 
Lindskog, Stefan, Gäldenärens och konkursförvaltarens möjligheter att påverka 

utfallet för olika borgenärsgrupper, Insolvensrättsligt forum januari 1999 
(Iustus förlag) 
 
Lindskog, Stefan, Om efterställningsvillkor, Svensk Juristtidning 1992, s 609 
 
Ståhl, Michael och Hope, Maria-Pia, Kreditrisk, insyn och kontroll vid 

förvärvsfinansiering - en civilrättslig redogörelse, Svensk Skattetidning nr 
4/2012, s 358 
 

Intervjuer 

Brodén, Carl, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, den 31 oktober 2012 
 
Karlsson, Daniel, och Leisnert,Viktor, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, 
den 18 april 2013 
 
Kubu, Mikael, Ackordscentralen Stockholm AB, den 8 maj 2013 
 
Liwgren, Per, Nordea Bank AB, den 29 april 2013 
 
Martens, Anders, Ackordscentralen Stockholm AB, den 15 maj 2013 
 

Avtalsdokument 

Loan Market Association, Intercreditor Agreement for Levereged Acquisition 

Finance Transactions (Senior/Mezzanine) 
(LMA.ICA.04) 14 september 2012 
 
Loan Market Association, Users Guide to Form of Intercreditor Agreement for 

Levereged Acquisition Finance Transactions (Senior/Mezzanine) 
(LMA.UG.ICA.03) 14 september 2012 



 

 

94 

 

Internetsidor 

Loan Market Association: http://www.lma.eu.com/landing_aboutus.aspx, 
2013-02-06 
 
Wood, Philip R, Conflict of Laws an International Finance, vol. 6, 2007 
(Thomson, Sweet & Maxwell) via Google Books: 
http://books.google.se/books?id=8Eiscpom_FAC&printsec=frontcover&dq=W
ood,++Conflict+of+laws+and+international+finance&hl=sv&sa=X&ei=4qZrUda
QN7Pc4QSh14CYDQ&redir_esc=y, 2013-04-18 
 
Legislation.gov.uk (The National Archives): 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45/contents, 2013-05-23 
 
 
 

http://www.lma.eu.com/landing_aboutus.aspx
http://books.google.se/books?id=8Eiscpom_FAC&printsec=frontcover&dq=Wood,++Conflict+of+laws+and+international+finance&hl=sv&sa=X&ei=4qZrUdaQN7Pc4QSh14CYDQ&redir_esc=y
http://books.google.se/books?id=8Eiscpom_FAC&printsec=frontcover&dq=Wood,++Conflict+of+laws+and+international+finance&hl=sv&sa=X&ei=4qZrUdaQN7Pc4QSh14CYDQ&redir_esc=y
http://books.google.se/books?id=8Eiscpom_FAC&printsec=frontcover&dq=Wood,++Conflict+of+laws+and+international+finance&hl=sv&sa=X&ei=4qZrUdaQN7Pc4QSh14CYDQ&redir_esc=y
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45/contents

	Försättsblad Kiani-Tardelius
	Kiaresh Kiani och Isabelle Tardelius 30 hp korrekt försättsblad
	Försättsblad Kiani-Tardelius
	brödtext
	Försättsblad praktik
	Examensarbete_3_utkast v3
	Förord
	Sammanfattning
	Innehållsförteckning
	1. Inledning
	1.1 Syfte
	1.2 Ämne
	1.3 Metod

	2. Allmänt om finansiering av företagsförvärv
	2.1 Allmänt om finansieringsformer
	2.2  Syndikerade lån
	2.2.1 Subparticipering

	2.3 LMA-dokument

	3. Subordinering som rättsteknisk konstruktion
	3.1 Bakgrund till den rättstekniska konstruktionen av subordin-ering
	3.1.1 Principen om pari passu
	3.1.2 Kategorier av fordringar enligt svensk rätt
	3.1.3 Kategorier av fordringar enligt engelsk rätt
	3.1.4 Syften med subordinering

	3.2 Huvudsakliga metoder för subordinering
	3.2.1 Strukturell efterställning
	3.2.2 Avtalade efterställningar enligt svensk rätt
	3.2.2.1 Efterställning enligt förmånsrättslagen
	3.2.2.2 Efterställning utom förmånsrättslagen

	3.2.3 Avtalade efterställningar enligt engelsk rätt


	4. Intercreditor-avtal i samband med förvärvs-finansiering
	4.1 Parter till intercreditor-avtalet
	4.1.1 Arrangörsbank/agentbank
	4.1.2 Seniorbanker
	4.1.3 Mezzaninlångivare
	4.1.4 Låntagare

	4.2 Finansieringsprocessen
	4.2.1 Den bakomliggande företagsförvärvsprocessen
	4.2.2 Initiering av låneprocessen
	4.2.3 Syndikeringen slutförs (Closing)
	4.2.4 Utbetalning av lånebeloppet (Draw down)
	4.2.5 Återbetalning av lånet

	4.3 Förvärvslånestrukturen med intercreditor-avtal
	4.4 Avtalsklausuler i de enskilda låneavtalen
	4.4.1. Förutsättningar för lånets utbetalning (Conditions precedent)
	4.4.2 Utfästelser och garantier (representations and warranties)
	4.4.3 Åtaganden (”covenanter”)
	4.4.3.1 Negativklausuler
	4.4.3.2 Restriktioner beträffande avyttring av egendom
	4.4.3.3 Finansiella covenanter

	4.4.4 Uppsägningsgrunder (events of default)

	4.5 Utformningen av intercreditor-avtalet
	4.5.1 Seniorskuld
	4.5.2 Mezzaninskuld
	4.5.3 Utformning av efterställningen
	4.5.3.1 Efterställningsklausulen
	4.5.3.1.1 Efterställningsklausul i svensk praxis
	4.5.3.1.2 Efterställningsklausul i engelsk praxis

	4.5.3.2 Vidareförmedling av betalning (Turnover)

	4.5.4 Restriktioner för betalning av mezzaninlångivares skuld
	4.5.5 Tillåtna betalningar av mezzaninskulden
	4.5.6 Vattenfall114F  (payment waterfall)
	4.5.7 Generella restriktioner beträffande mezzaninlångivarnas rättigheter
	4.5.8 Åtaganden under mezzaninlåneavtalet
	4.5.9 Kvittning (Set-off)
	4.5.9.1 Svensk rätt
	4.5.9.2 Engelsk rätt

	4.5.10 Överlåtelse av fordran
	4.5.11 Lagval (Governing law)
	4.5.12 Domsrätt (Judicial jurisdiction)

	4.6 Säkerheter knutna till intercreditor-avtalet
	4.6.1 Pantsättning av dotterbolagsaktier
	4.6.1.1 Svensk rätt
	4.6.1.2 Engelsk rätt

	4.6.2 Pantsättning av ägarlån och koncerninterna lån
	4.6.2.1 Svensk rätt
	4.6.2.2 Engelsk rätt

	4.6.3 Företagshypotek
	4.6.3.1 Svensk rätt
	4.6.3.2 Engelsk rätt



	5. Insolvens
	5.1 Uppsägningsgrunder (events of default)
	5.2 Alternativa lösningar till uppsägning av lånen
	5.2.1 Work-out
	5.2.2 Pantrealisation


	6 Konkurs
	6.1 Allmänna utgångspunkter för en konkursgäldenärs avtal
	6.2 Intercreditor-avtalets syfte i låntagarens konkurs
	6.3 Låntagarens konkurs
	6.3.1 Kreditlöfte före låntagarens konkurs
	6.3.2 Utbetalt lån före låntagarens konkurs
	6.3.3 Efterställningsklausulens inverkan på mezzaninskulden

	6.4 Mezzaninlångivare i konkurs
	6.4.1 Mezzaninlångivare i konkurs före lånet har utbetalats
	6.4.2 Mezzaninlångivare i konkurs efter att lånet har utbetalats
	6.4.3 Inbetalning till mezzaninlångivares konkursbo
	6.4.3.1 Inbetalning till mezzaninlångivare före konkurs
	6.4.3.2 Inbetalning till mezzaninlångivare efter konkursbeslutet



	7. Avslutande kommentar
	Källförteckning
	Svensk praxis
	Engelsk praxis
	Offentligt tryck
	Litteratur
	Artiklar
	Intervjuer
	Avtalsdokument
	Internetsidor







