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Sammanfattning 
CoCo-obligationer är en finansiell produkt som skapats för att bankerna ska efterleva legala 

krav på kapitaltäckning. Tanken är att CoCo-obligationen ska absorbera förluster genom att 

vid en viss avtalad nivå antingen konverteras till aktier eller skrivas ned helt eller delvis. 

Ämnet har valts för att konsekvensen av avtalets introduktion på marknaden hittills inte 

behandlats inom svensk juridisk doktrin. Syftet med uppsatsen har varit att kategorisera 

CoCo-obligationer i den juridiska systematiken och undersöka hur de förhåller sig till 

lagstiftarens mål samt att den ska komma till praktisk användning för dem som vill bekanta 

sig med CoCo-obligationers mest centrala villkor. 

Uppsatsen visar att det går att strukturera CoCo-obligationen antingen som primärkapital 

eller supplementärkapital för att passa in i det kapitaltäckningsrättsliga regelverket. 

Civilrättsligt kan CoCo-obligationer som struktureras med konvertering till aktier 

kategoriseras som konvertibler medan CoCo-obligationer som struktureras med ned-

skrivningsmekanism kategoriseras som löpande skuldebrev där det nedskrivna beloppet 

tillfaller den emitterande banken såsom ett ovillkorat kapitaltillskott. Utöver detta finns en rad 

andra villkor att ta hänsyn till, exempelvis hur triggern ska utformas.  

Uppsatsen har dock pekat på vissa problem med CoCo-obligationen som hänför sig till 

spridning av systemiska risker mot den finansiella stabiliteten. Dessa problem handlar främst 

om värdepapprets heterogenitet och komplexitet samt hur marknaden skulle reagera på en 

konvertering av en CoCo vid ett pressat marknadsläge. Eftersom mildring av systemiska 

risker och främjande av den finansiella stabiliteten är målsättningar för lagstiftningen finns 

det därför anledning att betvivla att CoCo-obligationen skulle bidra till måluppfyllelse i denna 

del.  

För att minska värdepapprets heterogenitet förespråkas en standardisering av genom att 

marknadens parter genom standardavtal konvergerar obligationsvillkoren. Finansinspektionen 

har bemyndigats att utöva makrotillsynen över det finansiella systemet. För att minska övriga 

risker mot den finansiella stabiliteten vore det även önskvärt ifall Finansinspektionen 

adresserar de systemiska risker mot den finansiella stabiliteten som identifieras i uppsatsen.  
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AVSNITT I 

1. Inledning  
1.1 Bakgrund 

2007-08 års finanskris illustrerade det finansiella systemets inneboende skörhet och de 

problem som följer av sammanlänkningen av banksystemet. Finanskrisen visade att även 

världens största banker saknade den förlustabsorberande kapacitet som krävdes för att 

överleva en extrem stressituation på marknaden. Konsekvensen av detta var att stater fick 

bistå med likviditetsinjektioner och andra räddningsaktioner för att hålla systemet vid liv. 

Krisen visade även att tidigare reglering av banksektorn varit otillräcklig. 

I efterdyningarna av krisen har därför den regulatoriska bördan för banker ökat på ett sätt 

som saknar motstycke i modern tid. Stora delar av regleringen har syftat till att stärka 

bankernas förlustabsorberande förmåga genom att stärka bankernas kapitalkrav för att få dem 

mer motståndskraftiga vid händelse av en ny kris. Förändringarna har kommit på global, EU- 

samt nationell nivå genom olika typer av regelverk. Regleringen har lett till det för bankerna 

mödosamma och kostsamma arbetet att omstrukturera sina legala och ekonomiska strukturer. 

Som en följd av detta har branschen konstruerat en ny finansiell produkt som potentiellt 

skulle kunna verka som en stabiliserande faktor i en banks kapitalstruktur, nämligen 

”contingent convertible”-obligationen1 (härefter benämnd CoCo). Denna produkt absorberar 

förluster genom att vid en viss avtalad nivå antingen konverteras till eget kapital alternativt 

skrivas ned helt eller delvis. Det intressanta ur ett juridiskt perspektiv är att den så kallade 

”triggernivån” relateras till de lagstadgade krav som kapitaltäckningsregleringen anger. 

Denna våg av finansiell innovation är med andra ord ett resultat av den finansiella juridiken. 

Den första CoCo-obligationen utfärdades 2009 och sedan dess har marknaden vuxit 

snabbt och värderas idag till cirka 89 miljarder euro.2 Den första svenska CoCon emitterades 

av Marginalen bank 20143 och sedan dess har storbanker som Swedbank4 och Nordea5 under 
                                                
1 Kan närmast översättas till villkorade konvertibler 
2 European Securities and Markets Authority, Statement – Potential Risks Associated with Investing in 

Contingent Convertible Instruments, ESMA/2014/944, 2014, s 2, (cit. ”ESMA 2014”). 
3 Pressmeddelande, Marginalen Bank Bankaktiebolag ger ut obligationslån, 2014. 
4 Se Swedbank AB (publ) U.S $750,000,000 Fixed Rate Additional Tier 1 Convertible Notes, som utfärdades 17 

februari 2015. 

https://www.swedbank.com/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@treasury/documents/article/cid_1653357.pdf  
5 Se Nordea Bank AB (publ) U.S $ 25,000,000,000 Global Medium-Term Note Program, som utfärdades 25 mars 

2015. https://wcms.nordea.com/sitemod/upload/root/www.nordea.com%20-
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2015 utfärdat CoCos vilket gör det högaktuellt att undersöka hur detta nya instrument skall 

hanteras enligt svensk rätt, särskilt eftersom det i princip saknas svensk juridisk doktrin som 

behandlar området.     

    

1.2 Syfte och frågeställningar  

Denna uppsats beträder tämligen orörd mark eftersom CoCo-obligationens förhållande till 

svensk rätt mig veterligen aldrig har undersökts. Det är alltså en ny, outforskad avtalstyp. 

Detta faktum väcker en rad olika frågor om vilka konsekvenserna blir när man sluter ett 

sådant avtal. CoCos förhållande till svensk rätt förtjänar, inte minst med tanke på marknadens 

växande storlek, att klargöras.  

Mot denna bakgrund syftar uppsatsen till att kategorisera samt analysera denna i 

betydelse ökande avtalskonstruktion. Den rättsliga kategoriseringen utgår från kapital-

täckningsregelverket eftersom CoCon är en produkt av denna reglering. Framställningen 

kommer dock även analysera CoCon i förhållande till delar av det civilrättsliga regelverket.  

I linje med detta kommer även strukturen på CoCo-avtalen att analyseras och centrala 

frågor som rör själva utformningen av centrala avtalsvillkor kommer att diskuteras. Syftet 

med detta är att uppsatsen ska komma till praktisk användning för den som vill bekanta sig 

med grundläggande frågor som rör CoCos samt de centrala juridiska frågor som kan uppstår 

vid utformningen av sådana avtal. 

Utöver att göra en rättslig kategorisering av CoCo-obligationen samt analysera dess 

centrala avtalsvillkor ämnar uppsatsen att kritiskt diskutera uppkomsten av detta nya fenomen 

och diskutera hur CoCos förhåller sig till lagstiftarens vilja, främst ur finansmarknadsrättsligt 

hänseende. 

För att uppnå dessa syften formuleras följande frågor som uppsatsen försöker besvara: 

• Hur passar CoCo-obligationen in i den rättsliga systematiken? 

• Hur förhåller sig CoCo-obligationen till lagstiftningens syften och mål? 

• Finns det anledning till ingripande från lagstiftarens håll? 

• Vilka avtalsvillkor är viktigast vid utformningen av CoCo-obligationen? 

 

                                                                                                                                                   
%20uk/investorrelations/capitaladequacy/capital_instruments/group/Nordea_Bank_AB_publ_USD_25_000_000

_000_GMTN_Program_Document_Supplement_25_February_2015.pdf.  
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1.3 Metod och material 

Detta är en rättsvetenskaplig uppsats som huvudsakligen baserar sig på en rättsdogmatisk 

metod.6 Rättsdogmatisk är framställningen i det att den genom ett studium av relevanta 

rättskällor – lagstiftning, förarbeten, rättsfall, sedvänja och juridisk doktrin – söker utröna 

gällande rätt. Rättskälleläran kommer alltså ligga till grund för en analys de lege lata.7  

Vid studiet av rättskällorna kommer stor vikt fästas vid lagstiftning.8 Lagstiftning existerar 

både inom svensk rätt och på EU-nivå och ger i vissa avseenden detaljerade anvisningar om 

hur CoCo-avtalet ska utformas för att få möjlighet att kategoriseras under olika typer av 

lagstiftning. Detta i samband med den komplexitet som får anses prägla den finansiella 

juridiken gör att studier av lagstiftning får en framträdande roll i uppsatsen. 

Svensk doktrin på området har varit i det närmaste obefintlig varför en utblick till den 

internationella doktrinen kommer att göras. Den internationella doktrin som kommit till 

användning har varit resultatet av ett omsorgsfullt urval av väl ansedda professorer inom 

området. Denna litteratur har dock inte använts vid en beskrivning av nationell svensk rätt 

utan har endast kunnat appliceras i EU-rättsliga sammanhang. Utöver detta har rapporter från 

viktiga internationella institutioner såsom den Europeiska bankmyndigheten och Europeiska 

värdepappers- och marknadsmyndigheten använts. Även rapporter från andra institutioner 

såsom framstående advokatbyråer har i begränsad mån använts och i förekommande fall inte 

för att fastställa gällande rätt utan istället underbygga argumentation. 

Den finansiella juridiken präglas av en stark koppling till ekonomi. I ett avsnitt kommer 

jag beskriva ekonomisk teori för att öka förståelsen för de incitament som föranleder ett 

utfärdande av CoCo-obligationer. I denna del kliver jag ur den traditionellt rättsdogmatiska 

metoden och använder mig av icke-juridisk, ekonomisk litteratur. Detta är dock inget 

självändamål utan görs för att närmare förstå CoCon. På så sätt är det ett led i den juridiska 

kategoriseringen av CoCon att förstå det som driver utfärdandet av värdepappret. 

Gällande förarbeten används främst för att utröna lagstiftarviljan på nationell nivå. 

Eftersom lagstiftningen i princip uteslutande bygger på EU-rätt är det främst hur lagstiftaren 

tänkt vid implementering av direktiv som är av intresse. Lagstiftarviljan på EU-nivå är svårare 

att utröna eftersom det inte finns förarbeten av svensk modell inom EU. Däremot innehåller 
                                                
6 Med rättsdogmatisk metod menar jag så som den metoden formuleras i Kleineman J, Rättsdogmatisk metod i 

Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, 2013. 
7 Hur rätten är. 
8 Med lagstiftning omfattar jag svensk lag samt EU-förordningar. Även EU-direktiv kvalificerar jag som 

lagstiftning trots att de inte är direkt bindande.    
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direktiven och förordningarna som uppsatsen förhåller sig till relativt utförliga skäl som 

redovisas i anslutning till direktiven eller förordningarna. Dessa skäl kan anses utgöra ett 

uttryck för lagstiftarens vilja.    

Som synes kommer rättskälleläran inte uteslutande att tillämpas strikt. Den traditionella 

rättsdogmatiska metoden kommer dock användas vid fastställande av gällande rätt, låt vara att 

annan litteratur kan vara ett verktyg att beskriva CoCons funktioner och syften. Mot bakgrund 

av uppsatsens syften kommer den dock inte enbart fastställa gällande rätt utan fenomenet 

underkastas en systematisk tolkning av hur CoCon förhåller sig till det juridiska landskapet. 

För att se hur CoCon förhåller sig till lagstiftarviljan kommer även en subjektiv teleologisk 

tolkning av fenomenet att genomföras. I diskussionsdelen kommer även genomgången av 

gällande rätt grunda de lege ferenda9-resonemang för att bedöma ifall det finns anledning till 

ingripande från lagstiftaren. 

Redogörelsen för kapitaltäckningsregelverken på global nivå kommer att utgöras av soft 

law-instrumentet Basel III. Detta motiveras av att Baselregelverket implementerats i 

lagstiftning genom EU-rätten vilket gör det oumbärligt att vid en framställning om 

kapitaltäckningsregelverket, redogöra för Basel III. 

Uppsatsens strävan efter praktisk användbarhet, som en orientering av de viktigaste 

juridiska ställningstaganden man måste ta hänsyn till vid utformning av avtalet, har föranlett 

empiriska studier av CoCo-obligationsvillkor. Eftersom prospekten är publika har jag främst 

genom bankers hemsidor kommit över avtalen, vilket har möjliggjort ett studium av dessa.   

  

1.4 Avgränsningar 

CoCo-obligationen är en produkt av det finansiella regelverket som följde av 2007/08 års 

finanskris. Uppsatsen kommer dock inte närmare att beskriva finanskrisens händelseförlopp 

och skeenden mer än i mycket begränsade ordalag. Detta ska dock inte utgöra ett hinder för 

förståelsen av den kapitaltäckningsrättsliga juridiken eller CoCon. 

Uppsatsen gör inte heller anspråk på att heltäckande redogöra för alla de problem som 

kan uppkomma vid en CoCo-emission. Istället kommer fokus ligga på de centrala frågor som 

en verksam jurist måste ta ställning till vid utfärdandet av CoCos samt hur CoCon förhåller 

sig till den rättsliga systematiken och lagstiftarens vilja. 

 

                                                
9 Hur rätten bör vara. 
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1.5 Terminologi  

Det finns ingen legaldefinition av begreppet CoCo-obligation och även om det förekommer 

vissa avvikande definitioner så använder jag begreppet på det sätt som jag ansett vara det 

allmänt vedertagna. Obligationen definieras främst utifrån dess funktioner som närmare 

beskrivs i uppsatsens andra kapitel. Med CoCo-obligation avser jag dock en obligation som 

utfärdats av ett finansiellt institut som vid en viss avtalad nivå antingen konverteras till aktier 

eller skrivs ned helt eller delvis. Som framställningen visar finns det olika varianter av 

obligationen och skillnaderna mellan olika CoCos kommer att redogöras för. 

I övrigt kan det förekomma termer som kräver en del förkunskaper inom finansierings-

juridik eller ekonomisk teori. Framställningen strävar dock efter att beskriva och analysera 

dessa komplexa begrepp på ett så begripligt sätt som möjligt.   

 

1.6 Disposition10 

 

 
                                                
10 Figuren reflekterar innehållet i det som ska behandlas i de olika avsnitten och korrelerar därmed inte med 

exakt rubriksättning. 
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AVSNITT II 

2. Introduktion till CoCos 
I detta avsnitt kommer grundläggande egenskaper hos CoCos att redogöras för. Redogörelsen 

tar sikte på frågor som exempelvis vilka som utfärdar CoCos, syftet bakom en CoCo-emission 

och drag som särpräglar instrumentet. Avsnittet tar således sikte på de generella drag som är 

gemensamma för obligationerna, mer detaljerade frågor behandlas i kapitel 7. Denna 

grundläggande presentation syftar således till att låta läsaren bekanta sig med instrumentet 

och bidra till att göra den fortsatta framställningen mer begriplig.  

Efter finanskrisen där stater fick träda in med skattebetalares pengar och täcka förluster 

som orsakats av bankernas försumlighet bestämde sig lagstiftare för att förhindra att något 

liknande skulle hända igen. Ett liknande scenario ska förhindras genom att se till att bankens 

aktieägare och fordringsägare står risken vid insolvens. Med denna utgångspunkt har man 

genom kapitalkrav krävt att aktieägare vid händelse av insolvens i första hand ska bära 

kostnaderna, i andra hand ska bankens borgenärer täcka förlusterna och i absolut sista hand 

ska staten bistå med krishantering. Genom att utfärda CoCo-obligationer finns en möjlighet 

för banken att utfärda ett värdepapper som är tillräckligt förlustabsorberande att det får räknas 

mot kapitalkraven och därmed öka en banks kapitaltäckningsförmåga.  

CoCo-obligationen utfärdas således av banker för att möta ökade kapitalkrav och utgör en 

del av en banks hybridfinansiering.11 Sådan finansiering präglas av att den har karaktären dels 

av eget kapital och dels av vanlig skuld.12 Exempel på annan hybridfinansiering är preferens-

aktier.13 CoCo-obligationer skiljer sig från annan hybridfinansiering samt vanliga obligationer 

främst på grund av att de kan absorbera förluster om en förutbestämd händelse (så kallad 

trigger) inträffar. Förlustabsorberande är värdepappret eftersom konverteringen eller 

nedskrivningen minskar bankens skulder och ökar dess egna kapital. 

En CoCo absorberar förluster antingen genom att vid en viss tidpunkt konverteras till 

aktier i banken eller genom att fordringens nominella belopp skrivs ned helt eller delvis.14 I 

balansräkningen kommer då bankens skulder att minska samtidigt som det egna kapitalet 

ökar. Vid vilken tidpunkt den förlustabsorberande åtgärden ska utlösas bestäms av CoCons 

                                                
11 Morrison & Foerster LLP, Introduction to contingent capital, LexisNexis, 2014, s 1. 
12 Ferran E & Look Chan Ho, Principles of Corporate Finance Law, Oxford University Press, 2 u., 2014, s 50. 
13 Ibid s 50. 
14 Bank of International Settlement, CoCos: a primer, BIS Quarterly Review, 2013, s 44 (cit. ”BIS CoCo”). 

Närmare detaljer för hur förlustabsorberingen går till redogörs för i kapitel 7. 
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trigger. Triggern kan utformas på olika sätt och de vanligaste är att trigger antingen är 

mekanisk eller bestämmas genom tillsynsmyndighetens diskretion.15 Mekaniska triggers är 

sådana som utgår från en viss avtalad miniminivå av kapital som banken måste hålla. Ifall 

banken underskrider denna nivå utlöses triggern.  

De mekaniska kan i sig uppdelas i sådana som baserar sig på bokfört värde och sådana 

som baserar sig på något marknadsvärde.16 De CoCos som har en diskretionär trigger utlöses 

när tillsynsmyndigheten (exempelvis Finansinspektionen) fattar beslut om att så skall ske för 

det fall ett sådant beslut krävs för att förhindra en banks insolvens.17 

Syftet för en bank att emittera CoCo-obligationer är således att den ska ha en förlust-

absorberande effekt för att efterleva kapitaltäckningsregleringen. Detta genom att när triggern 

utlöses kommer CoCon antingen konverteras till aktier och således täcka förluster alternativt 

kommer det nominella obligationsbeloppet skrivas ned till noll och därmed inte belasta 

bankens balansräkning.  Det finns andra, ekonomiska argument för varför en bank skulle vilja 

emittera CoCos istället för exempelvis aktiefinansiering vilket kommer gås igenom i senare 

avsnitt.  

Man kan då ställa sig frågande till varför någon skulle vilja investera i en produkt som 

riskerar att skrivas ned helt eller konverteras till aktier vid en kris. Som framgår är risken 

                                                
15 Ibid s 44. 
16 Ibid s 44-45. Triggers som baserar sig på marknadsvärde utgår ofta från att bankens aktiepris underskrider en 

viss nivå eller att kreditswapparnas spreadnivåer överskrider en viss nivå. Se IMF, Contingent Capital: 

Economic Rationale and Design Features, IMF Staff Discussion Note SDN/11/01, 2011 s 25. 
17 Ibid s 45. 
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relativt hög eftersom produkten vid utlösandet av triggern riskerar att bli värdelös. ESMA18 

menar att risken förhöjs på grund av produktens komplexitet och heterogenitet. Av samma 

anledning är obligationerna svårvärderade.19 Hittills har investerarbasen främst utgjorts av 

banker och kapitalförvaltare.20 I dagens lågränteklimat är det främst den höga kupongräntan 

som lockar investerare.21 Den höga risknivån gör att bankerna måste locka med högre 

avkastning än vad som gäller för investeringar i andra obligationer. Bankerna adderar risk-

premier bland annat för konverteringsrisken och risken för inställda kupongbetalningar vilket 

ökar den ränta som bankerna erbjuder.22  

Mot bakgrund av ovanstående beskrivning kan sägas CoCo-obligationen utgör ett 

finansiellt hybridinstrument som banker utfärdar för att efterleva legala krav på kapital-

täckning. CoCon är en obligation som vid en avtalad triggernivå som relateras till bankens 

efterlevnad av kapitalkrav antingen konverteras till aktier alternativt skrivs ned helt eller 

delvis. CoCon kan struktureras på olika sätt med avseende på triggern och på den förlust-

absorberande åtgärd som inträder vid utlösande av triggern. Huvudsakliga investerare är 

kapitalförvaltare och banker som lockas av den höga kupongräntan, särskilt i dagens 

lågräntemiljö. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
18 European Securities and Markets Authority (sv. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) är ett 

EU-organ som verkar för finansiell stabilitet på den europeiska marknaden.  
19 ESMA 2014 s 4. 
20 Ibid s 2. 
21 BIS 2013, s 49. 
22 Schmid M, Investing in Contingent convertibles, Credit Suisse, 2014, s 6. 
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3. Generellt om kapitaltäckningsreglering 
Som ovanstående redogörelse nämnt är det huvudsakliga syftet med CoCo-obligationer att 

efterleva kapitaltäckningskraven. För att föra framställningen vidare och på en mer detaljerad 

nivå kunna analysera och beskriva CoCon krävs därför en redogörelse för de kapitalkrav som 

CoCo-obligationen syftar till att efterleva. Detta kapitel kommer därför inledningsvis att 

introducera de grundläggande byggstenar som ligger till grund för lagstiftningen och därefter 

redogöra för de specifika regelverk som existerar globalt, på EU-nivå och inom svensk rätt. 

 
 
3.1 Kapitaltäckningsregleringens grunder och banksektorns inneboende risker  
Att reglera banker genom att öka kapitaltäckningsnivåer har, som framställningen kommer 

visa, varit den primära metod på vilken lagstiftaren har valt att reglera banker. Kapital-

täckning definieras som hur mycket eget kapital eller kapitalliknande instrument en bank 

måste ha i relation till sina exponeringar.23 Detta eftersom det egna kapitalet är förlust-

absorberande eftersom det fungerar som en buffert mot oväntade förluster och täcker förluster 

innan andra intressenter (exempelvis borgenärer och insättare) missgynnas. 24  Den i 

lagstiftningen anvisade metoden för att beräkna kapitaltäckning är att först riskjustera bankens 

tillgångar, vilket innebär att man viktar tillgångarna beroende på vilken förlustrisk tillgången 

utgör. När tillgångarna riskjusterats har man ett värde som skall jämföras med bankens 

kapitalbas det vill säga det egna kapital adderat med övriga tillåtna kapitalinstrument som får 

användas för att täcka sina riskjusterade tillgångar.  

Kapitalkraven anger den nivå av eget kapital eller kapitalliknande instrument som banken 

måste hålla. Ponera att en bank har 1000 miljoner i riskjusterade tillgångar och kapitalkravet 

är 10 % så innebär detta att banken måste ha 100 miljoner i kapitalbasen. Ett stort problem är 

att veta på vilken nivå kapitalkraven ska sättas. Sätts kraven för lågt kommer bankerna inte 

kunna absorbera förluster på ett tillfredsställande sätt medan om kraven sätts för högt kan 

fördelaktig utlåning hindras genom att skuldsättningskostnaden blir hög och slås ut mot 

bankens kunder.  

En bank som har svårt att efterleva kapitalkraven kan bankerna antingen välja att öka 

kapitalbasen genom att exempelvis emittera nytt aktiekapital alternativt omstrukturera 

tillgångssidan av balansräkningen genom att försöka minska sina riskjusterade tillgångar. 

Detta kan göras exempelvis genom att avyttra riskfyllda tillgångar. För att närmare förstå 
                                                
23 Wood P, Law and Practice of International Finance, Sweet & Maxwell, 2008, s 407. 
24 Ibid s 408. 
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varför just banksektorn och inte andra sektorer tvingas hålla en viss nivå av eget kapital mot 

sina exponeringar måste man förstå de inneboende risker som existerar i banksektorn.  

Eftersom bankens huvudsakliga affärsidé är att ta emot insättningar och låna ut pengar är 

kreditrisk den mest uppenbara risken. Kreditrisk definieras som risken att gäldenären inte till 

fullo kommer kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot banken, det vill säga inte kommer 

kunna betala tillbaka lånet.25 Kreditrisker är inte exklusiva för banker utan är relevant för alla 

företag som lånar ut. Däremot är kreditrisker extra viktiga för banker eftersom utlåning ligger 

i kärnan av bankens affärsmodell. För att hantera kreditrisker utvecklar bankerna sofistikerade 

rutiner för att identifiera och värdera kreditexponeringar. För att mildra riskerna används 

interna kreditvärderingar för att exempelvis begränsa stora exponeringar mot riskabla kunder 

och utarbeta den generella exponeringsnivån banken ska ha i kredithänseende.26  

Exponeringar mot marknaden, främst genom att inneha värdepapper som fluktuerar i 

värde, ger upphov till marknadsrisk. Marknadsrisker kan vara specifika eller generella. 

Generell risk relaterar till en generell nedgång på en marknad, medan specifik marknadsrisk 

relaterar till risker kopplade till en specifik tillgång eller värdepapper. Bankerna försöker 

mildra marknadsrisker genom att stresstesta och använda sig av scenarioanalys för att pröva 

robustheten i en banks handelsportfölj27 mot stora svängningar i marknaden.28 

Finanskrisen visade på de faror som sammanlänkning av banker kan ge upphov till och 

skörheten i banksektorns struktur. Därför har bankregleringen kommit att fokusera på att 

mildra systemisk risk. Systemisk risk saknar en enhetlig definition men dess huvudsakliga 

karaktär skulle kunna beskrivas som risken eller sannolikheten för en kollaps i banksystemet 

snarare än en kollaps i individuella delar av banksystemet.29 

Konsekvenserna av att dessa inneboende risker realiseras skulle vara negativa externa 

effekter i realekonomin. Detta i kombination med bankernas historik av att hålla väldigt låga 

nivåer av eget kapital jämfört med andra sektorer motiverar kapitaltäckningsregleringen.30  

                                                
25 Gleeson S, International Regulation of Banking, Oxford University Press, 2 u., 2012, s 8, (cit. ”Gleeson 

2012”).  
26 Ibid s 9. 
27 Fritt översatt från engelskans ”trading book”. 
28 Ibid s 10-11. 
29 Lastra R.M, Systemic risk, SIFIs and financial stability, Capital Markets Law Journal nr.6, 2011 s 199.  
30 Varför banker håller mindre kapital än andra sektorer har att göra med implicita och explicita statliga 

garantier. Resonemanget utvecklas i 7.1.4. 
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Kapitaltäckning innebär alltså att banken ska med sin kapitalbas täcka sina riskjusterade 

tillgångar med en viss nivå som anges i procent. Nu har konstaterats att de största inneboende 

riskerna i banksektorn är kreditrisker, marknadsrisker och systemiska risker och att dessa 

risker i kombination med att banker tenderar att hålla mindre kapital än andra företag 

motiverar kapitaltäckningsreglering.  

 

3.2 Kapitaltäckningsregleringens syften, motiv och mål 
När kapitaltäckning nu definierats och banksektorns inneboende risker beskrivits ska i detta 

avsnitt kapitaltäckningsregleringens syften, motiv och mål redogöras för. Denna redogörelse 

kommer lägga grunden för en senare analys om CoCo-obligationen hjälper att uppfylla 

regleringens mål eller om CoCon verkar hämmande för dessa mål.  

De inneboende risker som är unika för banksektorn har historiskt motiverat särreglering 

av sektorn. Det övergripande syftet med särregleringen är att förstärka banksektorns förmåga 

att stå emot ekonomiska och finansiella kriser och därmed undvika spridningseffekter från 

den finansiella sektorn till samhällsekonomin.31  Det bakomliggande resonemanget är att 

reglering av banksektorn ska minimera de samhälleliga skadeverkningar som skulle uppstå 

ifall banksektorns inneboende risker skulle realiseras och individuella banker eller 

banksystemet i sin helhet skulle kollapsa. Med andra ord, genom att införa krav på 

regulatoriskt kapital32 försöker lagstiftaren begränsa risken för negativa externa effekter som 

kan komma ur banksektors exponering mot realekonomin vid en finanskris.33 

Om syftet med att reglera banksektorn är att förstärka banksektorns motståndskraft är det 

övergripande målet som formulerats ur detta syfte att värna om finansiell stabilitet.34 

Finansiell stabilitet har historiskt varit ett mål för tillsynsmyndigheterna och lagstiftaren, men 

finanskrisen gjorde det uppenbart att man tidigare hade haft fel fokus för att uppnå det 

övergripande målet. Innan finanskrisen hade fokus legat på mikrotillsyn, det vill säga tillsyn 

över den enskilda finansiella institutionen.  Man utgick från att ifall den enskilda aktören var 

                                                
31 SOU 2013:65 Förstärkta kapitaltäckningsregler, s 110. 
32 Regulatoriskt kapital definieras som den mängd eget kapital en bank måste ha för att uppfylla dess legala 

kapitalkrav. Regulatoriskt kapital ska skiljas från ekonomiskt kapital som är ett företags egna prediktioner om 

hur mycket eget kapital företaget måste ha för att skydda sig mot exempelvis kredit- och marknadsrisker. För 

vidare diskussion se bland annat Gleeson 2012 s 13. 
33 Gleeson 2012 s 19. 
34 Se SOU 2013:65 s 149, även Lastra R.M, International Financial and Monetary Law, Oxford University 

Press, 2 u., 2015,.s 126-130 (cit. ”Lastra 2015”). 



 15 

stabil skulle det finansiella systemet i sin helhet vara stabilt och förbisåg systemiska risker.35 

Målet är fortfarande finansiell stabilitet, men fokus för att uppnå målet har numera skiftat från 

mikrotillsyn till makrotillsyn, vilket innebär ett skifte från att fokusera på att utöva tillsyn på 

den enskilda finansiella institutionen till att utöva tillsyn på det finansiella systemet i sin 

helhet.36 Makrotillsynen innebär en av de inneboende riskerna med bankverksamhet har 

kommit i regleringens mittpunkt, nämligen systemiska risker. Genom makrotillsynen försöker 

man nämligen hindra att soliditetskris i en bank smittar av sig på hela det finansiella systemet. 

Det sagda innebär alltså att syftet med finansiell reglering är att förstärka banksektorns 

motståndskraft. Målet är att främja finansiell stabilitet och fokus är att mildra systemrisker 

mot den finansiella stabiliteten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Lastra 2015 s 129. 
36 Se bland annat IMF Macroprudential policy tools and frameworks: Update to G20 Finance Ministers and 

Central Bank Governors, 2011.  
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4. Kapitaltäckningsreglering globalt – Baselregelverket 
När grunden för kapitaltäckning har lagts och dess bakomliggande syften och mål redogjorts 

för kommer de specifika regelverken om kapitaltäckning att redogöras för. I detta kapitel 

kommer det globala regelverk som Baselkommitteen utformat att behandlas. 

 

4.1 Baselkommitteen och kapitaltäckning innan finanskrisen 

Baselkommitteen skapades av G10s riksbankschefer efter Bretton Woods-systemets kollaps 

1971. Man upptäckte att banksektorn hade globaliserats och efter kriser som konkurserna av 

Bankhaus Herstatt och Franklin National Bank of New York att bankkriser måste stävjas 

genom att globalt höja kvalitén på tillsynen.37 Kommitteen ger ut standarder och minimikrav 

som nationella tillsynsmyndigheter ska implementera. Kommitteens dokument ger inte 

upphov till legalt bindande regler,38 men dess standarder efterföljs trots detta globalt i mycket 

hög grad och det är referensverk som EU-rätten samt den nationella regleringen utgår från.39 

Baselkommitteen har haft som mål att dels säkra säkerheten och sundheten på den finansiella 

marknaden och dels harmonisera tillsynsåtgärder. Innan Basel I utformade lagstiftaren på 

nationell nivå lokala regler för regulatoriskt kapital.40 

1988 tillkännagavs Baselkommitteens första regelverk för harmonisering av kapitalkrav, 

Basel I.41 Basel I innehöll en definition av kapital samt regler om kapitalbasen, riskjustering 

av tillgångar samt det första kapitalkravet. Kapitalbasen delades in i två hierarkiskt ordnade 

kategorier nämligen primärkapital och supplementärkapital 42  baserat på dess i kapital-

täckningshänseende kvalitativa egenskaper. Inte bara aktiekapital räknas med i kapitalbasen 

utan andra instrument som absorberar förluster innan seniora borgenärer drabbas kan utgöra 

regulatoriskt kapital.43 Kapitalkravet sattes till åtta procent mot riskjusterade tillgångar där 

minst fyra procent skulle utgöra primärkapital.44 Basel I var relativt trubbig, särskilt risk-

justeringen där fordringar på OECD-länder som exempelvis Grekland ansågs vara så säkra att 

                                                
37 BIS, A brief history of the Basel Committee, 2014, s 1. 
38 För diskussion angående Baselkommitteens juridiska status, se under metodavsnittet. 
39 Gleeson 2012 s 35. 
40 Barfield R, A Practitioner’s Guide to Basel III and Beyond, Sweet & Maxwell, 2011, s 8. 
41 Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurements and Capital 

Standards, 1988, (cit. ”Basel I”). 
42 På engelska ”tier one” och ”tier two”.  
43 Gleeson 2012 s 57. 
44 Basel I s 14. Som primärkapital räknades fullt inbetalda aktier samt innehållna vinstmedel. 
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de inte behövde täckas med kapital medan exempelvis trippel A företagsobligationer ansågs 

behövas räknas med till 100 % i de riskjusterade tillgångarna.45 Man tog mest hänsyn till 

kreditexponering vilket gjorde att Basel I 1996 behövde kompletteras med ett tillägg som 

beaktade marknadsrisker.46 

Basel II47 lanserades 2004 som ett försök att omarbeta Basel I och göra reglerna mer 

sofistikerade. Basel II baserades på samma fundament som Basel I, men istället utformades 

regelverket som ståendes på tre pelare där första pelaren behandlade kapitaltäckning, andra 

pelaren hur tillsynsmyndigheter utövade sin tillsyn och tredje pelaren angav regler om 

marknadsdisciplin.48 Under första pelaren inkorporerade man Basel I fokus på kreditrisker 

med 1996 års tillägg om marknadsrisker och lade till regler om operativa risker, det vill säga 

risker för att bankens interna kontrollsystem inte fungerar tillfredsställande. Den kanske 

största förändringen är sättet på vilket bankerna tilläts identifiera och värdera kredit-, 

marknads- och operationella risker genom att använda sig av interna riskklassificerings-

modeller istället för den tidigare standardiserade modellen. 49  Basel II hade dock inga 

specifika mekanismer som tog hänsyn till systemiska risker.50 Andra relevanta förändringar 

var att man omdefinierade och utökade kapitalhierarkin,51 men bibehöll kapitalkraven på åtta 

procent.52 

Således har angetts vad Baselkommittén är och hur den har bildats. Samtidigt har givits 

en kort redogörelse för Basel I och II som var den reglering som fanns innan finanskrisen. 

Nuvarande reglering bygger på och utvecklar de grundbegrepp som Basel I introducerade. 

Bland annat kapitalbasen samt riskjusteringen av tillgångar. Dessa begrepp samt den metod 

på vilken kapitalkraven sätts har lever vidare även i Basel III. 

 

                                                
45 Ibid s 22. 
46 Basel Committee on Banking Supervision, Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks, 

1996, (cit. ”1996 års tillägg”) 
47 Basel Committee on Banking Supervision, International convergence of capital measurements and capital 

standards – A revised framework, 2004, (cit. ”Basel II”). 
48 Basel II s 14. 
49 Se exempelvis Basel II s 15, 48 och 55. 
50 Faktum är att termen ”systemic risk” inte på något ställe omnämns i Basel II. 
51 Se Basel II. Man utökade kapitalkategorierna från primärkapital och supplementärkapital till 

kärnprimärkapital, icke-primär icke-innovativt primärkapital, innovativt primärkapital, övre 

supplementärkapital, lägre supplementärkapital och övre och lägre ”tier 3”-kapital. 
52 Basel II s 14. 
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4.2 Basel III53 – kommittéens svar på finanskrisen 

När finanskrisen inträffade var det uppenbart att Baselkommitteen hade misslyckats med sitt 

mål att tillförsäkra säkerhet och sundhet i det finansiella systemet. Bankernas balansräkningar 

var inte rustade att hantera de massiva kreditförluster som blev resultatet av kraschen på den 

amerikanska bolånemarknaden. Detta kombinerat med enorma förluster i bankernas 

handelsportföljer som resultat av att värdepapperiseringarna av samma bolån blev värdelösa 

när bolånemarknaden kraschade med den smittoeffekt som krisen förde med sig innebar att 

Baselregelverket visade sig vara tandlöst.54 Trots kritik mot att använda sig av kapitaltäckning 

som primärt verktyg för att reglera banker valde dock Baselkommitteen att fortsätta på den 

inslagna vägen.55 Detta fastän kapitaltäckningsregleringen inte visat sig vara ett framgångsrikt 

verktyg för att hindra spridning av kapitalförluster inom banksektorn. Man valde dock att 

behålla tre-pelarsystemet som introducerades genom Basel II, men utöka det samma och 

införa nya skuldsättnings- och likviditetskvoter.56 

Som en konsekvens av finanskrisen har Baselkommitteen ändrat sitt synsätt på tillsyn och 

reglering av banker från mikrotillsyn av enskilda institutioner till en makrotillsyn över den 

finansiella stabiliteten.57 Detta genom att utöva tillsyn på systemet i dess helhet för att 

undertrycka systemrisker och hindra insolvens hos systemviktiga banker eftersom sådan 

insolvens har stora implikationer på det finansiella systemet generellt.58 Målet med Basel III 

är fortfarande att bibehålla finansiell stabilitet, men fokus har skiftat från mikro- till 

makrotillsyn för att mildra systemrisker. 

 

                                                
53 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks 

and banking systems, 2011, (cit. ”Basel III”). 
54 Se exempelvis Molyneux P & Valdez S, An Introduction to Global Financial Markets, Palgrave Macmillan 7 

u., s 284-93 (cit ”Molyneux & Valdez”) för en utmärkt redogörelse av finanskrisens händelseförlopp. Se även 

Bank of International Settlements, II. The global financial crisis, BIS 79th Annual Report, 2009 för en 

redogörelse av huvudsakliga orsaker och stadier av finanskrisen. 
55 Se exempelvis Tarulla D, Banking on Basel, The Peterson Institute for International Economics, 2008, s 5 och 

Gleeson 2013 s 20-23 för kritik mot kapitaltäckningsreglering. 
56 Översatt från engelskans ”leverage- and liquidity ratio”. 
57 Givetvis har inte mikrotillsynen upphört helt. Det rör sig endast om ett skifte där högre fokus läggs på 

makrotillsynen. 
58 Basel III s 1. 
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4.2.1 Huvudsakliga förändringar i kapitaltäckningsregelverket under Basel III 

Eftersom den förlustabsorberande kapaciteten hos banker under finanskrisen visade sig vara 

otillfredsställande bestämde man sig återigen för att skärpa definitionerna av kapital samt 

omarbeta kapitalhierarkin. Basel III delar upp kapitalet i kärnprimärkapital, övrigt 

primärkapital och supplementärkapital. Dessa kategorier har strikta definitioner för att öka 

kvalitén på bankernas kapitalbas och är hierarkiskt ordnade efter den grad av förlusttäckande 

förmåga kapitalet innehar. Exempel på kärnprimärkapital är vanligt aktiekapital och 

balanserade vinstmedel,59 exempel på övrigt primärkapital är sådana CoCo-obligationer som 

lever upp till stadgade krav.60 Supplementärt kapital tillåts vara av sämre kvalité och exempel 

på sådant kan vara förlagslån eller CoCo-obligationer som inte faller inom ramen för övrigt 

primärkapital.61 

Förutom att kvalitén på kapitalet höjts har av den kvantitet som bankerna tvingas hålla 

höjts och nya kapitaltäckningsbuffertar har introducerats. Basel III tvingar banker att (i) hålla 

4,5 % kärnprimärkapital gentemot sina riskjusterade tillgångar, (ii) hålla sin totala 

primärkapitalnivå över 6 % gentemot sina riskjusterade tillgångar och (iii) hålla den totala 

nivån av primär- och supplementärkapital över 8 % gentemot sina riskjusterade tillgångar.62 

Detta innebär att utrymmet för mellan 4.5 % kärnprimärkapital och 6 % totalt primärkapital 

utgörs av övrigt primärkapital. Dessa utgör grundkraven och bankerna kan utöver detta vara 

tvungna att hålla extra kapital för att efterleva olika kapitaltäckningsbuffertar. 

För att banker ska bygga upp kapital utöver minimikraven för att bättre hantera 

stressituationer kräver Basel III att bankerna håller 2,5 % kärnprimärkapital gentemot sina 

riskjusterade tillgångar i en kapitalkonserveringsbuffert.63 Bufferten innebär att ifall en banks 

kapitaltäckningsnivåer faller under 7 % (4,5+2,5) anses banken vara underkapitaliserad och 

kommer åläggas restriktioner att disponera över sina vinster genom exempelvis restriktioner 

på utdelningar och återköp av egna aktier. Detta minskar risken att banken vid dåliga tider, 

via utdelningar söker signalera till marknaden att allting fungerar bra när den i själva verket 

lider stora förluster.  

Den kontracykliska bufferten är en till nyintroducerad kapitaltäckningsbuffert som syftar 

till att stävja systemiska risker mot den finansiella stabiliteten. Syftet bakom bufferten är att 

                                                
59 Basel III s 14. Ställer rigorösa krav på ”common equity”.  
60 Basel III s 15-17. Mer om CoCons förenlighet med kapitaltäckningsregelverket finns under avsnitt III. 
61 Se vidare Basel III, s 17- 19.  
62 Basel III s 12.  
63 Basel III s 54-57. 
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försöka lindra procykliska tendenser genom att tvinga bankerna att öka sin förlust-

absorberande kapacitet när marknaden präglas av stark kreditexpansion. Detta innebär med 

andra ord att när marknadsläget är positivt och bankerna beviljar kredit i stor utsträckning 

tvingas de avsätta kapital för sämre tider som präglas av minskade kreditvolymer och sämre 

marknadsläge.64 Bedömningen om när marknaden präglas av stark kreditexpansion skall 

göras av respektive tillsynsmyndighet. Skulle tillsynsmyndigheten göra en sådan bedömning 

kan den införa ett extra kapitalkrav upp till 2,5 % extra kärnprimärkapital gentemot bankens 

riskjusterade tillgångar.65 

Som ett komplement till Basel IIIs kapitalkrav har införts ytterligare en kapitalbuffert för 

systemviktiga banker.66 Under denna buffert tvingas banker hålla upp till 3,5 % extra kapital 

gentemot sina riskjusterade tillgångar. Det intressanta med detta krav är att det dels kan täckas 

med kärnprimärkapital, men dels kan det täckas med villkorat kapital67  såsom CoCo-

obligationer.68 Vilka banker som är systemviktiga och vilken grad av systemisk risk bankerna 

utgör bestäms av den nationella tillsynsmyndigheten. 

Utöver detta introducerar Basel III en skuldsättningskvot som gäller för bankens totala 

exponeringar. Att kvoten gäller för bankens totala exponeringar innebär att den gäller på 

bankens totala tillgångar. Ingen riskjustering av tillgångarna ska göras. Detta syftar till att 

förhindra att bankerna manipulerar riskjusteringsmekanismen för att på så sätt efterleva 

kapitaltäckningsregleringen. Bankens totala tillgångar utan riskjustering ska täckas med 3 % 

primärkapital.69 

Vid sidan av tre-pelarsystemet lanserar Basel III likviditetsmått för att förhindra att 

finanskrisens likviditetskris ska inträffa igen.70 Dels introduceras en likviditetstäckningskvot71 

                                                
64 Basel III s 57-60. 
65 Basel III s 57-60. 
66 Basel Committee on Banking Supervision, Global systemically important banks: updated assessment 

methodology and higher loss absorbency requirement, 2011, (cit. ”Basel G-SIB”) 
67 Översatt från engelskans ”contingent capital”. Villkorat kapital är en bredare definition än tidigare 

översättning från contingent convertible bond till villkorad konvertibel som endast tog syfte på CoCos. 
68 Basel G-SIB s 16-19. Detta faktum kommer behandlas närmare i avsnitt III. 
69 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements, 

2014, s 1 & 14. 
70 Basel III s 8. 
71 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: the Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk 

monitoring tools, 2013. 
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och dels den stabila nettofinansieringsgraden.72 Likviditetstäckningskvoten ska försäkra att 

bankerna håller så pass mycket höglikvida tillgångar att de klarar av en månads akut stress-

scenario.73 Den stabila nettofinansieringsgraden ska ge banken incitament att strukturera sin 

likviditetsportfölj på ett sätt att man inte förlitar sig på enbart ett fåtal investeringskällor.74   

Under Basel II fordrades att bankerna höll 8 % totalt kapital i förhållande till sina 

riskjusterade tillgångar där 4 % var tvunget att vara primärkapital och 2 % kärnprimärkapital. 

Basel III har modifierat detta och kräver att bankerna håller: 

Detta har som följd att de största bankerna kan bli tvungna att hålla upp till 16,5 % 

primär- och supplementärkapital gentemot riskvägda tillgångar. Därtill ska skuldsättnings- 

och likviditetskrav efterlevas. Det beräknas att den europeiska banksektorn själv kommer 

behöva anskaffa 1.1 miljarder euro för att nå upp till de ökade kapitalkraven och cirka 1.3 

miljarder i kortsiktig likviditet för att uppnå de nya likviditetskraven.75 

 

 
                                                
72 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: the net stable funding ratio, 2014. 
73 Basel III s 8. 
74 Basel III s 8. 
75 McKinsey Working Papers on Risk, Basel III and European banking: Its impact, how banks might respond 

and the challenges of implementation, No. 26, 2011, s 1. 

• 4,5 % kärnprimärkapital genom riskjusterade tillgångar 

• 6 % totalt primärkapital genom riskjusterade tillgångar 

• 8 % totalt primärkapital+ supplementärkapital genom 

riskjusterade tillgångar 

• Ytterligare upp till 2,5 % kärnprimärkapital genom 

riskjusterade tillgångar i kapitalkonserveringsbuffert  

• Ytterligare upp till 2,5 % kärnprimärkapital genom 

riskjusterade tillgångar i kontracyklisk buffert vid tider av 

stark kreditexpansion 

• Ytterligare upp till 3,5 % kärnprimärkapital eller villkorat 

kapital genom riskjusterade tillgångar i buffert för 

systemviktiga banker 
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5. Baselreglernas transformation till EU-rätt – CRD IV-paketet 
CRD IV-paketet utgör den europeiska implementeringen av Basel III.76 Från att utgöra soft 

law transformerades reglerna in till EU-rätt och finns därmed representerat i rättskällorna. 

Paketet består av direktiv 2013/36/EU (CRD) samt förordning 575/2013 (CRR). Syftet med 

implementeringen är att säkerställa finansiell stabilitet inom EU genom att stärka bankernas 

motståndskraft mot finansiella kriser.77 CRD IV-paketet utgör dock inte en direkt kopia av 

Basel III, dels med tanke på att Baselregleringen inte utgör en rättskälla och måste därför 

utformas på ett sådant sätt att det passar in i det juridiska systemet och dels eftersom CRD IV-

paketet omfattar en vidare krets av juridiska personer.78  

De största skillnaderna mellan Basel III och CRD IV rör inte kapitaltäckningsregleringen 

utan rör främst bonusreglering, företagsstyrning och rapporteringskrav.79 I egenskap av EU-

förordning gäller CRR med direkt effekt inom medlemsstaterna medan CRD är bindande 

genom det resultat som ska uppnås, men ska transformeras in i nationell rätt.80 Ur kapital-

täckningshänseende regleras det mesta i CRR. Där återfinner man detaljerade krav på 

definitioner av kapital, kapitalhierarki och hur kapitalbasen samt riskjusteringen ska beräknas 

i kapitaltäckningshänseende.81 I CRD IV finns bestämmelser om de olika kapitalbuffertarna 

och hur de ska implementeras nationellt.82 

De grundläggande kapitalkraven speglar Basel IIIs grundkrav och återfinns i artikel 92 

CRR. Kraven är i linje med Basel III i det avseende att kärnprimärkapitalrelationen inte ska 

understiga 4,5 %, primärkapitalrelationen 6 % och totala kapitalrelationen 8 %. I artikel 129 

CRD ställs krav på att medlemsstaterna ska införa en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 % av 

riskjusterade tillgångar i kärnprimärkapital. I CRD införs kapitalbuffertar dels för globalt 

systemviktiga banker och dels för banker som är systemviktiga i den enskilda medlemsstaten 
                                                
76 Att syftet har varit att transformera Basel III till EU-rätt framgår bland annat av Europeiska bankmyndighetens 

(EBA) hemsida, Implementing Basel III in Europe: CRD IV package, hämtad: 17 juni 2015, 

http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/implementing-basel-iii-europe. 
77 Se bland annat Europeiska kommissionens text benämnd ”memo” av den 21 mars 2013, CRD IV/CRR – 

Frequently Asked Questions, (cit. ”FAQ 2013”) 
78 CRD IV omfattar nämligen inte bara internationellt aktiva banker som Basel III utan omfattar alla europeiska 

banker samt även investmentbanker. Se FAQ 2013, s 4. 
79 FAQ 2013, s 4.  
80 Se bland annat FAQ 2013, s 6. För vidare diskussion om EU-rättens tillämplighet i Sverige, se Bernitz & 

Kjellgren, Europarättens grunder, Norstedts juridik, 4u., 2013, s 83-105.   
81 Se främst del två och tre i CRR.  
82 Se främst kapitel 4, avsnitt I-III CRD IV. 
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enligt artikel 131. En globalt systemviktig bank kommer att tvingas hålla kapital i relation till 

det hot som den utgör mot det finansiella systemet.  

Andra systemviktiga banker har den nationella tillsynsmyndigheten rätt att kräva att den 

ska hålla mer kapital så länge det inte hindrar den inre marknadens funktion enligt artikel 

131.6.a CRD.83 Medlemsstaterna har dessutom en möjlighet att införa en systemriskbuffert 

som kan verka generellt eller specifikt för en eller flera grupper av finansiella institut för att 

motverka strukturella systemrisker enligt artikel 133. Slutligen kan tillsynsmyndigheten 

besluta att utöka kraven på kapitalbasen om den anser det nödvändigt bland annat för att 

stävja systemrisker mot den finansiella stabiliteten enligt artikel 104.1.a.  

Utöver baskraven och buffertarna har de nationella tillsynsmyndigheterna en möjlighet att 

kräva att enskilda banker håller ytterligare kapital ifall man vid en samlad kapitalbedömning 

drar slutsatsen att detta är nödvändigt. Detta kallas pelare två krav och de rättsliga 

förutsättningarna för detta finns i artiklarna 73-110 CRD. 

CRD IV utgör alltså en implementering 

av Baselregelverket i en något modifierad 

form. Inga dramatiska skillnader i synen på 

kapitaltäckning kan skönjas utan 

diskrepansen mellan de bägge regelverken 

motiveras främst genom skillnader i dess 

juridiska status. Sammantaget kan dock för 

CoCo-obligationens vidkommande särskilt 

framhävas att kapitalkraven numera är 

bindande rätt och därmed krävs att bankerna 

efterlever kraven. Denna förändring kan leda 

till ett ökat intresse för avtalskonstruktionen 

eftersom förutsättningarna för regelverket 

genom lagstiftningen numera är mer 

förutsägbara och det krävs större 

ansträngningar för att ändra EU-förordningar än mer flyktiga soft law-instrument. Ett exempel 

på detta är definitionerna av kapital inom kapitalhierarkin. När definitionerna således 

                                                
83 Förutsättningarna för hur detta ska gå till måste dock bestämmas av varje medlemsstat vid transformering av 

direktivet till nationell rätt.  
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fastslagits i lag blir det enklare för bankerna att ta ställning till exempelvis hur man vill 

strukturera CoCon.    

 

5.1 Resolutionsdirektivet 
Vid sidan om CRD IV-reglerna om kapitaltäckning har det på EU-nivå introducerats ett 

direktiv (2014/59/EU) om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av 

kreditinstitut och värdepappersföretag (resolutionsdirektivet). Detta har bäring i en 

framställning om CoCo-obligationer eftersom direktivet introducerar vissa mekanismer för 

avveckling av förpliktelser som kan aktualiseras när triggernivån underskridits och det 

konvertibla elementet i värdepapperet utnyttjas. Syftet med direktivet är att en avveckling av 

finansiella institut ska ske på ett sätt som ger så lite svallvågor av instabilitet i det finansiella 

systemet som möjligt. Direktivet inför en så kallad resolutionsmekanism som fungerar som ett 

alternativ till likvidation eller konkurs. Vid en kris i ett finansiellt institut ska resolutions-

regelverket inträda genom att upprätthålla systemviktiga funktioner i banken för att undvika 

spridning av systemisk risk som hotar den finansiella stabiliteten.84 Detta skall göras med 

hjälp av resolutionsverktygen. Av särskilt intresse för CoCo-obligationens del är skuld-

nedskrivningsverktyget som ger resolutionsmyndigheten rätt att vid en viss tidpunkt skriva 

ned skulder eller konvertera skulderna till aktier i bolaget. Detta gäller även rätten att 

konvertera sådana instrument som får räknas in i kapitalbasen som exempelvis CoCo-

obligationer som har karaktären av primärkapital eller supplementärkapital. 85  Ett annat 

huvudsakligt syfte med införandet av direktivet är att se till att kostnaderna för ett 

fallissemang inte falla på skattebetalarna utan ska i första hand täckas av aktieägarna, i andra 

hand borgenärerna i prioritetsordning.86   

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 Skäl 1 i inledningen till resolutionsdirektivet samt artikel 31. 
85 Se avsnitt V i resolutionsdirektivet. 
86 Se artikel 34. 



 25 

6. Svensk implementering av Basel III via CRD IV-paketet 
CRD IV-paketets existens har tvingat svenska lagstiftare till en del anpassningar. Numera 

regleras minimireglerna om kapitaltäckning i CRR, som är direkt tillämplig i Sverige. Med 

anledning av detta har den tidigare lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora 

exponeringar upphävts.87 I övrigt har inga legislativa förändringar skett med anledning av 

CRR förutom att Finansinspektionen bemyndigats att utfärda kompletterande föreskrifter ifall 

det krävs för att efterleva CRR.88 Kapitaltäckningsbuffertarna regleras som nämnts av CRD 

vilket innebär att det har krävts en transformering av dessa in i svensk lagstiftning. Resultatet 

av detta har blivit införandet av lag (2014:966) om kapitalbuffertar.89 CRD har även föranlett 

införandet av lag (2014:968) om särskild tillsyn av kreditinstitut och värdepappersbolag. 

Minimikraven för kapitaltäckning framgår av artikel 92 CRR. Kapitalkonserverings-

bufferten uppgår till 2.5 % och har införlivats i svensk rätt genom 3 kap 1 & 2 §§ 

buffertlagen. Finansinspektionen har varit aktiv i att från minikraven utöka kapitalkraven i 

kvantitativt hänseende. För att stävja systemisk risk har Finansinspektionen utnyttjat 

systemriskbufferten i 4 kap 1 § buffertlagen och satt en procentsats som uppgår till 3 % kärn-

primärkapital. Denna buffert gäller endast för de fyra storbankerna.90 Utöver detta har man 

utnyttjat utrymmet i 2 kap 1 § tillsynslagen att införa ett särskilt kapitalbaskrav på ytterligare 

2 % kärnprimärkapital, så kallade pelare två krav.  

Detta innebär att kompensationen för systemisk risk uppgår till 5 % kärnprimärkapital 

gentemot riskjusterade tillgångar.91 Sverige är också ett av de länder som har aktiverat den 

kontracykliska bufferten vilket motiveras av en för närvarande expansiv kredittillväxt och 

indikationer på ökad systemrisk. Den nuvarande nivån ligger på 1 % kärnprimärkapital 

gentemot riskjusterade tillgångar men Finansinspektionen har beslutat om en ytterligare 

ökning till 1,5 %.92  

Detta ger att svenska systemviktiga banker måste hålla:  

• 4,5 % kärnprimärkapital gentemot riskjusterade tillgångar,  

                                                
87 Se 2 § lag (2014:969) om införlivande av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och 

värdepappersbolag samt SOU 2013:65 s 170 som förklarar att detta är en följd av CRR. 
88 SOU 2013:65 s 165. 
89 Citeras ”buffertlagen”. 
90 FI Dnr 14-6258, Kapitalkrav för svenska banker, 2014, s 41. 
91 Ibid s 46. 
92 FI Dnr 15-7062, Förslag till ändring av föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde, 2015. Detta träder dock i 

kraft först den 27 juni 2016. 
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• 6 % totalt primärkapital gentemot riskjusterade tillgångar,  

• 8 % total primärkapital och supplementärkapital gentemot riskjusterade tillgångar, 

• ytterligare 3 % kärnprimärkapital gentemot riskjusterade tillgångar i systemriskbuffert  

• ytterligare 2 % kärnprimärkapital gentemot riskjusterade tillgångar i systemriskbuffert 

enligt tillsynslagen,  

• 2,5 % kärnprimärkapital gentemot riskjusterade tillgångar i kapitalkonserverings-

buffert,  

• ytterligare 1,5 % kärnprimärkapital gentemot riskjusterade tillgångar i kontracyklisk 

buffert. 

Det sagda visar hur den svenska lagstiftaren har 

implementerat kapitaltäckningsregleringen från 

EU-nivå till svensk rätt genom dels förändringar 

i befintlig lagstiftning och dels genom nystiftad 

lag. Framställningen tjänar till att redogöra för 

var i den svenska lagstiftningen man finner 

kapitaltäckningsregelverken. Framställningen har 

även lyft fram nuvarande gällande rätt med 

avseende på dagens kapitalkrav och visat på 

Finansinspektionens aktiva roll i införandet av 

kapitalbuffertar. För CoCo-obligationens del 

innebär detta att vi nu konstaterat hur kapital-

täckningsreglerna ser ut inom svensk rätt vilket 

kommer ligga till grund för senare avsnitt. Samtidigt har konstaterats hur Finans-

inspektionens roll kan påverka hur mycket kapital en bank måste hålla för att ligga i linje med 

svensk rätt. Detta kan ha påverkan på hur man väljer att strukturera CoCon vid exempelvis 

valet av triggermekanism. 

Gällande resolutionsdirektivet har det ännu inte implementerats i svensk rätt, men det 

finns ett förslag till lag i SOU 2014:52. Utredningen föreslår dels att det införs en lag om 

resolution samt lag om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut. Utöver det föreslås en rad 

ändringar i annan lagstiftning. Implementeringen av skuldnedskrivningsverktyget är därför för 

närvarande oklar vilket gör det svårt att överblicka konsekvenserna för CoCos vid en 

slutgiltig implementering. Klart är dock att resolutionsdirektivet är i kraft vilket innebär att 
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skuldnedskrivningsverktyget kommer att behöva implementeras även i Sverige. Detta kan 

som nämnts ovan innebära konsekvenser vid konverteringstidpunkten för CoCon. 
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AVSNITT III 

7. Närmare om CoCo-obligationen 
Ovanstående har givit en introduktion i CoCo-obligationen och sedan en redogörelse för 

kapitaltäckningsregleringen. Detta avsnitt ämnar fylla gapet mellan redogörelsen för kapital-

täckningsregleringen och introduktionen av CoCon. På denna grund kommer framställningen 

fördjupas och leda till en mer initierad analys av fenomenet CoCo-obligationer.  

Detta avsnitt kommer inledas med en analys av hur CoCon förhåller sig till kapital-

täckningsregleringen särskilt med avseende på dess ställning i kapitalhierarkin. Därefter 

kommer analysen delas in i två avsnitt. Första delen kommer behandla juridiska 

betänkligheter innan dess konvertering sker. Därefter kommer redogöras för vad som händer 

när triggern har utlösts.  

 

7.1 CoCo-obligationen i relation till kapitaltäckningsregleringen 
Denna del kommer att redogöra för CoCons relation till kapitaltäckningsregelverket i 

generella drag och ta upp frågor som främst rör kategoriseringen av CoCon i kapital-

täckningshänseende. Främst kommer frågor som rör CoCons placering i kapitalhierarkin samt 

CoCons relation till kapitaltäckningsbuffertarna att behandlas. 

 

7.1.1 CoCo-obligationens möjlighet att räknas som kärnprimärkapital 

Som ovan redogjorts för delas kapitalbasen in i huvudkategorierna primärkapital och 

supplementärkapital. Primärkapital delas i sin tur in i underkategorierna kärnprimärkapital 

och övrigt primärkapital.93 Frågan är då till vilken kategori CoCo-obligationen låter sig 

inordnas. Introduktionen till CoCo-obligationen visade att den är en konvertibel obligation 

som utgör en del av en banks hybridfinansiering. Med tanke på de skiftande avtalsvillkoren 

för varje specifik CoCo är det svårt att dra generella slutsatser, men vissa slutsatser går ändå 

att dra. CoCo-obligationen kan inte under det nuvarande regelverket utgöra kärnprimärkapital. 

Det faller på flera kriterier, bland annat på artikel 28.1.c.ii) CRR som ställer krav på att 

kärnprimärkapital ska räknas som eget kapital enligt tillämpliga redovisningsramar. Att 

CoCon redovisningsrättsligt inte kan definieras som eget kapital vid utfärdandet framgår 

bland annat av 5 kap 14 § årsredovisningslagen e contrario.94  

                                                
93 Se artikel 25 CRR. 
94 Detta eftersom den inte passar in i de där uppräknade poster som ska räknas som eget kapital.  
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Detta innebär att CoCon således inte kan räknas som kärnprimärkapital. Detta får som 

konsekvens att instrumentet inte, innan konvertering, kan användas för att uppnå merparten av 

alla kapitalbuffertar såsom minimikraven för kärnprimärkapital enligt artikel 92 CRR. Inte 

heller kan CoCon hjälpa till att täcka tilläggsbuffertarna som kapitalkonserveringsbufferten 

och den kontracykliska bufferten eftersom krav ställs på att sådana buffertar ska täckas med 

kärnprimärkapital. 

 

7.1.2 CoCo-obligationens möjlighet att räknas som övrigt primärkapital 

Nästa fråga blir om det går att utnyttja CoCo-obligationer för att uppfylla minimikraven för 

primärkapital i den del minimikraven inte behöver bestå av kärnprimärkapital. Närmare 

bestämt kapitalutrymmet mellan minimikravet på 4,5 % kärnprimärkapital och minimikravet 

på totalt primärkapital ligger på 6 %. Detta lämnar ett utrymme på 1,5 % att fyllas med övrigt 

primärkapital för att uppnå minimikraven.95 Rigorösa regler om vad som får och inte får 

utgöra övrigt primärkapital finns i CRRs tredje kapitel.  

Enligt artikel 51 ska övrigt primärkapital bestå i primärkapitaltillskott eller 

överkursfonder som relaterar till sådana instrument. Uttömmande regler om vad som utgör 

primärkapitaltillskott finns i artikel 52. Dessa bestämmelser reglerar vissa centrala delar av 

dessa instrument där villkor som normalt anses viktigast vid utfärdandet av företags-

obligationer berörs. Detta gäller bland annat obligationens ränta, förfallodatum och 

förmånsrättsliga ställning. Gällande räntebetalningar som banken erlägger till investeraren 

utgör detta investerarens huvudsakliga avkastning och är, vid sidan av återbetalning av 

obligationens nominella belopp, en av emittentens centrala förpliktelser. I artikel 52.1.l.iii) 

anges att för att kvalificeras som övrigt primärkapital måste det finnas en möjlighet för 

banken att vid vilken tidpunkt som helst, av vilken anledning som helst kunna ställa in 

räntebetalningar. Inställda räntebetalningar ska inte ge upphov till några förpliktelser 

gentemot banken enligt artikel 52.1.l.v) och skall inte kunna ackumuleras till nästa tidpunkt 

för erläggande av ränta. Tanken bakom detta är att det vid tider av instabilitet ska ligga nära 

till hands att innehavare av övrigt primärkapital ska täcka förluster tidigt.  

Förutom krav på att räntan närsomhelst ska kunna inställas ställs även krav på hur 

instrumentet ska förfalla till betalning, det vill säga när det initiala obligationsbeloppet måste 

återbetalas jämte innestående ränta.96 I artikel 52.1.g) stadgas att instrumenten ska löpa på 

                                                
95 Bankerna får dock givetvis inneha hur mycket primärkapital som helst utöver kapitalkraven.  
96 Det vill säga sådan ränta som banken inte tidigare har eller kommer att inställa betalning av.  
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evig tid och således inte ha någon bestämd förfallodag. Detta innebär inte att obligations-

innehavaren aldrig kan sälja sin obligation utan endast att det inte finns någon bestämd 

förfallodag. Detta gör övrigt primärkapital likt eget kapital i det att det löper på evig tid på 

samma sätt som för vanliga aktier. En annan faktor är att genom att obligationerna löper på 

evig tid behöver inte det vid tider av oro uppstå en stor förpliktelse som återbetalning av 

förfallna obligationer kan utgöra.  

Ytterligare krav ställs i fråga om det övriga primärkapitalets ställning i förmånsrättsligt 

hänseende. Enligt artikel 52.1.d) måste övrigt primärkapital prioriteras lägre än 

supplementärkapital vid händelse av insolvensförfarande. Samtidigt får utfärdandet inte 

förenas med någon säkerhetsrätt enligt artikel 52.1.e. Detta ger att övrigt primärkapital ska 

utgöra en efterställd fordran vid en eventuell konkurs. Även supplementärkapital utgör 

efterställda fordringar. Trots detta kräver CRR att övrigt primärkapital ska rangordnas med 

lägre prioritet än supplementärkapital. För att uppnå detta lagstadgade krav på ”djup” 

efterställdhet krävs en rangordning bland oprioriterade fordringar. Detta måste lösas genom 

en klausul i avtalen om efterställdhet bland oprioriterade fordringar. Sådana klausuler tillåts 

enligt 18 § första stycket förmånsrättslagen.97 Även detta villkor har inrättats för att efterlikna 

aktiekapitalets egenskaper och göra primärkapitaltillskott till ett led direkt efter 

kärnprimärkapital i dess förmåga att täcka förluster. 

Artikel 52.1.n ställer krav på att övrigt primärkapital utfärdas med en förlustabsorberande 

åtgärd som antingen konverteras till aktier eller skrivs ned permanent eller tillfälligt vid 

utlösandet av en trigger.98 

Det ställs med andra ord strikta krav för att få räknas med som övrigt primärkapital vilket 

motiveras av det faktum att tanken är att det är dessa instrument som är andra försvarslinjen 

när kärnprimärkapitalet utarmats på ett sådant sätt att det utlöser triggern. Det sagda innebär 

dock att det finns ett utrymme för CoCon att fungera som övrigt primärkapital om avtalet 

utformas på ett sådant sätt att kraven uppfylls. De viktigaste kraven för att kvalificeras som 

övrigt primärkapital är att instrumenten utformas på så sätt att det finns en trigger och ett 

förlustabsorberande element, att banken vid vilken tidpunkt som helst kan inställa 

räntebetalningar, att instrumentet efterställs supplementärkapitalet rent förmånsrättsligt samt 

att CoCon löper på evig tid. 

 
                                                
97 För närmare diskussion om efterställningsklausuler enligt svensk rätt se Lindskog S, Om efterställningsvillkor, 

SvJT 1992 s 632.  
98 För vidare diskussion om dessa krav se 7.2 och 7.3. 
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7.1.3 CoCo-obligationens möjlighet att räknas som supplementärkapital  

Lever CoCon upp till de stränga krav som ställs för att få räknas som primärkapital räknas de 

som övrigt primärkapital. Om det dock brister i något av villkoren måste man bedöma 

huruvida instrumenten är giltiga att räkans med i kapitalbasen i form av supplementärkapital. 

Supplementärkapitalet skiljer sig från primärkapitalet i det att det främst är till för att bära 

förluster vid ett insolvensförfarande medan primärkapital främst är till för att täcka förluster 

även när banken är bärkraftig.99 Minimikraven i artikel 92 CRR ger vid handen att utöver de 

sex procent primärkapital som krävs finns ett utrymme att med supplementärkapital täcka 

resterande två procent som krävs för att uppnå minimikraven på åtta procent kombinerat 

primär och supplementärkapital. 

Även dessa regler tar sikte på centrala delar av en företagsobligations huvudsakliga 

villkor. Regleringen är dock mindre ingripande än för primärkapitaltillskott. Gällande ränte-

betalningar i anledning av CoCon finns inget tvång att banken vid vilken tidpunkt som helst 

kan inställa räntebetalningarna med befriande verkan. Däremot får storleken på räntan inte 

ändras beroende på institutets kreditvärdighet eller tidigareläggas annat än vid bankens 

insolvens, se artikel 63.l) och m). 

I förmånsrättsligt hänseende ställs även för supplementärkapital krav på att fordringarna 

ska vara efterställda och oprioriterade, se artikel 63.d). Instrumenten får heller inte förenas 

med säkerhetsrätter eller garantier som kan öka den förmånsrättsliga prioriteten enligt artikel 

63.e). Till skillnad från vad som gäller för övrigt primärkapital krävs inte för 

supplementärkapital att CoCons löptid är evig. Det räcker med att den ursprungliga löptiden 

är minst fem år enligt artikel 63.g). 

För att kunna räknas som supplementärkapital ställs alltså vissa krav som berör 

obligationens mest centrala delar. Dessa krav är dock inte riktigt lika hårda som för det övriga 

primärkapitalet. Detta innebär även att det finns utrymme att utfärda CoCos som har karaktär 

av supplementärkapital. Det finns alltså beroende på hur man utformar CoCon utrymme för 

instrumentet dels att täcka kapital enligt kvoten för övrigt primärkapital, men även i kvoten 

för supplementärkapital. Hur man väljer att utforma CoCon beror på bankens behov i kapital-

täckningshänseende.  

 

                                                
99 Se Gleeson 2012 s 87. I engelsk litteratur brukar skillnaden benämnas ”going-concern” jämfört med ”gone 

concern” där going-concern syftar på när banken fortfarande är livskraftig och gone-conern åsyftar när banken 

har ingått ett insolvensförfarande.  
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7.1.4 Kapitaltäckning med CoCos istället för kärnprimärkapital 

Ovan har visats att CoCo-obligationens ställning i kapitalhierarkin är avhängig dess 

avtalsvillkor, men att man kan strukturera instrumentet att räknas antingen som övrigt 

primärkapital eller som supplementärkapital. Lagstiftaren har dock givit tydliga tecken på att 

de helst ser att bankerna utfärdar kärnprimärkapital. Denna önskan kommer bland annat till 

uttryck genom att de flesta kapitaltäckningsbuffertar utgörs av kärnprimärkapital. Med tanke 

på detta kan man fråga sig varför inte bankerna bara väljer att utfärda aktier100 istället för att 

uppfinna nya finansiella instrument för att kunna utfärda annat än kärnprimärkapital. Om det 

enda syftet med CoCon är att efterleva legala krav på kapitaltäckning skulle ju emissioner av 

aktier vara att föredra. För att begripa varför bankerna ändå lockas av CoCo-obligationerna 

måste man se till syftet bakom varför man inte helt enkelt väljer aktiefinansiering.   

Problematiken belyser frågan vilka incitament bankerna har för att utfärda annat än 

kärnprimärkapital. Som förklarats ovan kan bankerna följa kapitalkrav genom att antingen 

minska sina riskjusterade tillgångar eller öka kapitalbasen. CoCon kan vara ett sätt att öka 

kapitalbasen för att på sådant sätt efterleva kapitaltäckningsregleringen. Att bankerna vill 

utfärda övrigt primärkapital och supplementärkapital istället för vanliga obligationer eller 

andra finansiella instrument är för att de förra kan räknas med i kapitalbasen medan de senare 

inte kan göra det. Detta besvarar dock inte frågan om varför bankerna inte vill låta kapital-

basen till fullo utgöras av kärnprimärkapital. För att besvara denna fråga måste man göra en 

utblick till ekonomisk teori. 

Ett företag kommer ha svårt att växa om man inte erhåller finansiering och olika företag 

använder olika sätt för att finansiera sin verksamhet. För detta syfte kan olika finansierings-

alternativ såsom aktiefinansiering, skuldsättning eller hybridfinansiering användas. 

Relationen mellan ett företags olika finansieringsformer benämns som företagets kapital-

struktur. Det finns många förklaringar till varför man väljer olika finansieringskällor, bland 

annat branschens inneboende risker samt det enskilda företagets finansiella riskbenägenhet. 

En annan faktor som influerar hanteringen av ett företags kapitalstruktur är de juridiska 

rättigheter som är specifika för aktieägare respektive vanliga borgenärer.  

Utfärdandet av aktier kan leda till utspädning av befintliga aktieägare. Aktieägare har 

dessutom inflytande i företagsstyrningen genom deras rösträtt på bolagsstämman samt krav på 

avkastning genom utdelning på investerat kapital. Borgenärer har emellertid inget formellt 

inflytande i företagsstyrningen. Deras inflytande är begränsat till anspråk på det utlånade 

                                                
100 Som utgör kärnprimärkapital. 
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beloppet samt upplupen ränta. Med CoCo-obligationen har sådana borgenärer dessutom fått 

även basala anspråk beskurna i de avtal som måste slutas, särskilt ifall CoCon utformats som 

övrigt primärkapital. 

Förutom att det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att inte utfärda aktier med tanke på de 

juridiska rättigheter som aktieägare innehar, finns det även andra ekonomiska incitament för 

att begränsa alltför stor emission av nya aktier. Företag använder sig oftast av riktvärden för 

relationen mellan eget kapital och företagets skuldsättningsgrad för att uppnå en optimal 

kapitalstruktur.101 I tidigare ekonomisk teori ansågs det att på en optimal marknad skulle sättet 

på vilket man utformade sin kapitalstruktur inte påverka företagets värde, Modigliani & 

Miller-teoremet.102 Teoremet byggde dock på restriktiva antaganden och när dessa lättats på 

har teorier om kapitalstruktur fått genomslag.  

En central teori är tradeoff-teorin. Tradeoff-teorin hävdar att de skattemässiga fördelarna 

av belåning ska vägas mot den ökade kostnaden för konkurshot.103 De skattemässiga fördelar 

som låntagare normalt erhåller och som åsyftas här är det faktum att räntebetalningar är 

avdragsgilla vilket drar ned den beskattningsbara inkomsten. När skuldsättningsgraden 

befinner sig vid den punkten där de skattemässiga fördelarna maximeras har man hittat 

företagets optimala kapitalstruktur.104 Ett företags syn på vad som utgör den optimala 

kapitalstrukturen påverkas även av faktorer som timing105, kostnader för rådgivning106, 

kreditbetyg107 och makroekonomiska faktorer.108 

Det finns faktorer utöver skatteskölden som bidrar till att skuldfinansiering är ett billigare 

alternativ än aktiefinansiering. Den kanske främsta faktorn är att investerares avkastningskrav 
                                                
101 Graham J.R & Harvey C.R, The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the field, Journal 

of Financial Economics, 2011, s 197. Studien visade att 81 % av de tillfrågade företagen använde sig av riktlinjer 

för skuldsättningsgraden.  
102 Modigliani F & Miller M.H, The cost of capital, corporate finance and the theory of investment, American 

Economic Review, 1958, s 261.  
103 Myers S.C, The Capital Structure Puzzle, The Journal of Finance, 1984, s 577. 
104 Att de skattemässiga fördelarna spelar in även inom banksektorn vid frågan huruvida man ska utfärda skulder 

eller aktier framgår bland annat av Juks R, Why banks prefer leverage?, Riksbanken Economic Review 3/2010, 

fig 2, s 27 (cit. Juks 2010).  
105 Baker M & Wurgler J, Market Timing and Capital Structure, Journal of Finance, 2002, s 1.  
106 Jensen M & Meckling W, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, 

1976, s 305. 
107 Kisgen D.J, Credit ratings and capital structure, Journal of Finance, 2006, s 1035.  
108 Korajczyk R.A & Levy A, Capital structure choice: macroeconomic conditions and financial constraints, 

Journal of Financial Economics, 2003, s 75. 
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är högre vid investeringar i aktier än den ränta man kräver vid lånefinansiering. Detta för att 

återspegla den högre risk en aktieägare tar i och med att denne kliver in som ägare i bolaget.  

Det finns dock specifika förklaringar till varför banksektorn historiskt varit högre belånad 

än andra sektorer.109 Detta har främst att göra med implicita och explicita statliga garantier. 

Dessa garantier är ett utflöde av banksektorns betydelse för ekonomin. En kris för en 

systemviktig bank leder sannolikt till negativa externa effekter för realekonomin och ökade 

samhällskostnader. Som ett resultat av detta kommer staten vidta åtgärder såsom 

likviditetsinjektioner eller rekapitaliseringsåtgärder för att minska risken att en systemviktig 

bank går omkull.110 Dessa explicita och implicita garantier om att banken vid en kris kommer 

räddas av staten leder till att bankens borgenärer accepterar en högre skuldsättningsgrad och 

kräver lägre ränta.111 Detta faktum utnyttjas av bankerna av bland annat de skäl som angetts 

ovan som gör skuldfinansiering billigare än aktiefinansiering. 

Det sagda innebär att det i vissa fall, av juridiska men även ekonomiska skäl, kan vara 

mer fördelaktigt att belåna sig istället för att utfärda nya aktier. Detta kan förklara en ovilja 

från bankens sida att utfärda alltför mycket kärnprimärkapital. CoCo-obligationen har 

dessutom många fördelar i en banks kapitalstruktur. Eftersom CoCon kan utnyttja de skatte-

mässiga fördelarna av att räntebetalningar i anledning av CoCon är avdragsgilla kommer 

dessa bli billigare för banken att utfärda. Samtidigt behåller CoCon egenskaper som är väldigt 

lika aktier i det att banken har rätt att inställa räntebetalningar på eget bevåg. Dessutom kan 

CoCon absorbera förluster genom konverteringen på ett liknande sätt som aktier absorberar 

förluster. Detta utan att belastas av de rättigheter som normalt tillkommer aktieägarna. 

Samtidigt har CoCon den stora fördelen av att kunna räknas med i kapitalbasen, ifall den 

struktureras på ett korrekt sätt. 

Sammantaget innebär detta att det finns ekonomiska samt juridiska skäl att utfärda CoCos 

istället för att enbart efterleva minimikraven i artikel 92 CRR med enbart kärnprimärkapital. 

Detta förklarar bankernas incitament till att utfärda CoCo-obligationer som är berättigade att 

inackorderas i kapitalbasen. 

                                                
109 Att så är fallet framgår bland annat av Juks 2010 s 29. 
110 Som tidigare observerats har dock regleringar såsom resolutionsdirektivet införts med syfte att minimera 

dessa garantier. Åtgärderna kan dock inte anses ha eliminerat dessa garantier, men steg tas för att minska dess 

inflytande.  
111 Juks 2010, s. 29. 
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7.1.5 CoCo-obligationen i relation till kapitalbuffertar och kapitaltäckningskrav 

Förutom CoCo-obligationens ställning i kapitalhierarkin uppkommer juridiska frågor om 

CoCons relation till en banks kapitalkrav. Frågor som av denna anledning kan uppkomma 

gäller bland annat osäkerheter kring vilka buffertar som gäller vid vilken tidpunkt och vad 

som händer när CoCo-obligationen ifall en bank skulle underskrida sina kapitalkrav. I avsnitt 

II har konstaterats vilka kapitalbuffertar som finns och hur de förhåller sig till varandra. 

Framställningen har även visat hur situationen med avseende på kapitalkrav i dagens läge 

generellt sätt ser ut för svenska banker.112 Frågan blir då vilka sanktioner som kan aktualiseras 

ifall en bank underskrider sina kapitalkrav och hur detta inverkar på CoCo-obligationen. 

  Under artikel 141 CRD är medlemsstater tvungna att kräva att institutioner som inte 

lever upp till det kombinerade buffertkravet kommer att åläggas restriktioner på utdelningar 

kopplade till kärnprimärkapitalet. Den svenska implementeringen av artikel 141 finns i 

buffertlagen. Där stadgas i 2 kap 2 § att det kombinerade buffertkravet utgörs av det krav på 

kärnprimärkapital som följer av kapitalkonserveringsbufferten, den kontracykliska bufferten 

samt de olika systemriskbuffertarna. Vidare följer av 8 kap 3 § att ifall det kombinerade 

buffertkravet underskrids förbjuds banken att göra utbetalningar kopplade till primärkapital-

tillskott. Detta innebär att restriktionerna slår mot CoCo-obligationer som utformats som 

övrigt primärkapitalinstrument. Med andra ord, ifall det kombinerade buffertkravet inte 

efterlevs finns en lagstadgad skyldighet för banken att inte göra ränteutbetalningar till 

obligationsinnehavare av CoCon. Detta är ett krav som existerar parallellt med kravet på att 

banken på vilka grunder som helst enligt artikel 52.1.l.iii) CRR kan ställa in räntebetalningar 

ifall CoCon ska få kvalificeras som övrigt primärkapital. 

Det sagda innebär sammantaget att när det kombinerade buffertkravet underskrids 

kommer banken erläggas utdelningsrestriktioner enligt buffertlagen. Detta rör CoCo-

obligationerna eftersom bland de förbjudna distributioner banken i ett sådant läge är 

förhindrad att vidta är erläggande av utbetalning kopplade till primärkapitaltillskott. Detta 

innebär att räntebetalningar med anledning av CoCo-obligationer som utformats som övrigt 

primärkapital i ett sådant läge kommer att inställas.  

 

                                                
112 Det kan dock förekomma institutspecifika krav på mikrotillsynsnivå som relaterar till de specifika risker 

förknippade med enskilda instituts riskabla tillgångar. Se 2 kap 1 § tillsynslagen för exempel på sådana 

institutspecifika buffertar. 
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7.2 Juridiska frågor innan konvertering av CoCon 

När nu CoCons placering i det kapitaltäckningsrättsliga landskapet kartlagts blir nästa steg att 

se vilka juridiska problem som behöver belysas med anledning av utfärdandet av CoCo-

obligationen. Denna del kommer analysera juridiska implikationer i samband med utfärdandet 

av CoCon samt hur CoCon hanteras under dess löptid fram till att den kritiska punkten nås 

och triggern aktiverar den förlustabsorberande åtgärd som föreskrivs i avtalet. 

 

7.2.1 Hur ska CoCon struktureras?  

Trots att regelverket kring den kapitaltäckningsrättsliga klassificeringen är strikt lämnar den 

dock utrymme att utforma CoCo-obligationer på ett varierande sätt. Detta faktum förklarar 

den heterogenitet i avtalskonstruktionen som förekommer på marknaden. En annan förklaring 

är att fenomenet är så pass nytt och att det därför tar lite tid innan marknaden anpassar sig till 

den nya regulatoriska miljön. Om lagstiftningen visar sig bli någorlunda långvarig är det 

möjligt att villkoren för CoCo-obligationen konvergeras och blir mer homogena. Hur en bank 

väljer att strukturera en CoCo är självfallet starkt avhängigt dess specifika förutsättningar i 

kapitaltäckningshänseende. Följande avsnitt kommer undersöka ett urval av de CoCo-

obligationer som existerar på marknaden idag för att söka finna de generella avtalsvillkor och 

struktur som präglar CoCo-obligationerna.113 

 

7.2.1.1 Övrigt primärkapital eller supplementärkapital? 

En central fråga som kommer prägla resterande avtalsvillkor är ifall man väljer att utfärda 

obligationen som övrigt primärkapital eller supplementärkapital. Denna fråga är strakt 

kopplad till den specifika bankens behov i kapitaltäckningshänseende. Ett alternativ som 

utnyttjats av bland annat Credit Suisse är att utfärda flera CoCos som tar sikte på olika 

kategorier i kapitaltäckningshierarkin.114 

Det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen. En fördel med att utforma CoCon 

som övrigt kärnprimärkapital är att CoCon blir mer förlustabsorberande i och med rätten att 
                                                
113 Obligationernas prospekt som möjliggjort detta studium innehåller avtalsvillkoren och finns offentliggjorda 

på respektive lands tillsynsmyndighet alternativt på bankernas hemsidor.  
114 Se bland annat Credit Suisse Tier 2 Buffer Capital Note med ISIN: XS0972523947 samt Credit Suisse Tier 1 

Capital Notes med ISIN: XS0989394589 för exempel på en bank som utfärdat CoCos både som övrigt 

primärkapital och som supplementärkapital. För tydlighetens skull ska understrykas att Credit Suisse är en 

Schweizisk bank som inte är underkastade CRD IV-paketet utan deras definition av primär- och 

supplementärkapital utgår från Basel III-reglerna som dock i princip är likalydande med CRD IV. 
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inställa räntebetalningar. Detta är fördelaktigt ur lagstiftarens synpunkt eftersom högre grad 

av förlusttäckning skyddar den finansiella stabiliteten om banken skulle drabbas av en 

solvenskris. Det är även från bankens perspektiv fördelaktigt att utfärda högre grad av 

förlustabsorberande kapital eftersom man kan utöka kapitalbasen med annat än vanliga aktier. 

Detta kan som redogjorts för vara fördelaktigt för bankens kapitalstruktur och dess hantering 

av denna.  

En annan fördel för banken är att en emission av övrigt primärkapital kräver att villkoren 

utformas på ett väldigt bankvänligt sätt för att efterleva kraven i artikel 52 CRR.115 Detta kan 

illustreras med att det enligt artikel 52 som nämnts bland annat krävs att banken med 

befriande verkan närsomhelst kan ställa in räntebetalningar. CoCos som utfärdats som övrigt 

primärkapital kan vara fördelaktiga för investerare trots att villkoren framstår som väldigt 

fördelaktiga för banken. Detta eftersom de rättigheter som investerarna i avtalen fråntas leder 

till att den finansiella risken ökar och ju högre finansiell risk som instrumentet har desto högre 

avkastning kommer investerarna kräva.116 

Den främsta fördelen med att utforma en CoCo som supplementärkapital är att det 

erbjuder mer flexibilitet i utformningen av avtalsvillkoren. Även fast man är bunden till 

villkoren i CRR är dessa något mer löst utformade vilket innebär att det finns större utrymme 

att anpassa produkten till specifika önskemål. Den främsta nackdelen med att utforma CoCo-

obligationer som supplementärkapitalinstrument är att det kan finnas andra mer fördelaktiga 

sätt att fylla sin kvot med supplementärkapital med. Detta kan bestå i andra efterställda 

obligationer än sådana som har en trigger och en förlustabsorberande åtgärd.117 

Genom att det för supplementärkapital inte ställs krav på att instrumentet innehar en 

trigger eller förlustabsorberande åtgärd fyller CoCo-obligationen sin största funktion i det att 

den kan kvalificeras som övrigt primärkapital. Detta eftersom det under CRD IV-paketet i 

princip endast är möjligt att fylla kvoten som övrigt primärkapital med CoCo-obligationer 

jämfört med Basel II där det som primärkapital fanns större utrymme att kvalificera andra 

                                                
115 Att villkoren utformas på ett bankvänligt sätt kontrasteras dock med att räntan sätts högre, vilket kompenserar 

för de övriga villkorens bankvänliga utformning.  
116 Detta avspeglas i skillnaden i kupongränta mellan Credit Suisse två CoCos. Den som formerats som övrigt 

primärkapital har 7,5 % i kupongränta medan den som strukturerats som supplementärkapital har 5,75 % i ränta.  
117 Se exempelvis Swedbanks efterställda obligationer €750,000,000 Callable Resettable Dated Subordinated 

Notes due 2024, med ISIN: XS1036494638. Dessa efterställda obligationer kvalificerar enligt Swedbank som 

supplementärkapital enligt deras hemsida, Outstanding subordinated debt (parent company) 

https://www.swedbank.com/investor-relations/debt-investor/subordinated-debt/index.htm, hämtad 29 juni 2015. 
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instrument än CoCo-obligationer.118 Mest intressant blir följaktligen att undersöka de CoCos 

som struktureras som övrigt primärkapital. Följaktligen kommer framställningen utgå från en 

CoCo som struktureras som övrigt primärkapital.119 

 

7.2.1.2 Val av förlustabsorberande åtgärd120   

Två avtalsvillkor särpräglar CoCon från andra finansiella produkter, nämligen triggern och 

den förlustabsorberande åtgärd som inträffar när triggern utlöses. Det är därför angeläget att 

närmare skärskåda hur sådana villkor i obligationsavtalen utformas. 

Gällande den förlustabsorberande åtgärd som i detta avsnitt är i fokus kan sägas följande. I 

kombination med triggern är det denna klausul som utgör det innovativa inslag som gör 

CoCon unik. Detta villkor är det som gör att CoCon potentiellt kan medräknas i kapitalbasen. 

Den förlustabsorberande åtgärden kan utformas på två olika sätt. Antingen kan CoCon vid 

utlösandet av triggern konverteras till aktier i banken eller så sker en nedskrivning av den 

fordran som CoCo-innehavaren har gentemot banken. 

En konvertering till aktier transformerar CoCon från övrigt primärkapital eller 

supplementärkapital till kärnprimärkapital genom att investeraren går från att vara borgenär 

till att vara aktieägare i banken. Kärnan i förlustabsorptionen är alltså att bankens skulder 

minskar vilket motsvaras av en ökning av bankens egna kapital. Genom denna konvertering 

förlorar innehavaren ställning som borgenär, med anspråk på återbetalning av obligationslånet 

samt upplupen ränta. Istället träder innehavaren in som aktieägare vilket endast ger anspråk på 

utdelning av det egna kapitalet samt rätt till den andel av det egna kapitalet som motsvaras av 

ägarandelen. En annan negativ konsekvens för investeraren att man hamnar i ett sämre läge 

rent förmånsrättsligt. Klausuler om konvertering till aktier kan utformas med följande lydelse: 

 

Automatic Conversion: If a Trigger Event occurs at any time, then an Automatic  

Conversion will be deemed to have occurred immediately at such time (the  

date on which such Trigger Event occurs being the “Conversion Date”), and the Notes 

will be converted into Conversion Shares at the Conversion Price as provided in this 

Condition 5.121  
 

                                                
118 Se Gleeson 2012 s 58-69. 
119 I den mån framställningen avviker från denna utgångspunkt kommer detta tydligt att anges.  
120 Benämns ofta i avtalen ”Loss absorption upon Trigger Event”. 
121 Se Swedbanks CoCo som refererats till i not 4, s 45. 
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En konvertering till aktier kräver som sagt att den avtalade triggernivån har underskridits. En 

sådan situation kommer endast inträffa ifall en banks kärnprimärkapitalsnivåer väsentligen 

försämrats. Banken kommer i ett sådant läge förmodligen befinna sig i en krissituation vilket 

med största sannolikhet kommer leda till en väsentlig urholkning av aktiens värde på 

marknaden. Att en bank är under sådan press att man måste konvertera dess utestående CoCos 

för att öka kärnprimärkapitalet kommer därför anses som en krisåtgärd. För innehavaren av 

CoCo-obligationen kommer det vara en klen tröst att få aktier i utbyte eftersom sådana 

kommer ha ett väsentligen lägre värde än vad de hade vid slutandet av avtalet. Detta innebär 

att instrumentet är förenat med hög risk. 

Legala krav på CoCos med konvertering till aktier som förlustabsorberande åtgärd finner 

man i artikel 54 CRR. Artikel 54.6 stadgar bland annat att alla bolagsrättsliga krav i anledning 

av konverteringen från skulder till eget kapital ska vara uppfyllda redan vid utfärdandet av 

CoCon.122 I övrigt krävs enligt artikel 54.5.c) att vid utlösandet av triggern konverteringen ska 

ske omedelbart och senast en månad efter det att triggernivån underskridits.  

Den andra varianten är att CoCon vid utlösandet av triggern skrivs ned för att på så sätt 

inte utgöra en belastning för banken. Balansräkningsmässigt innebär detta att skulderna 

minskar och det egna kapitalet ökar i motsvarande mån. Nedskrivningen kan antingen vara 

permanent eller tillfällig. Vid en tillfällig nedskrivning kan banken ifall den börjar generera 

vinster återinsätta hela eller delar av det belopp som tidigare skrivits ned.123 Detta innebär att 

ifall triggern utlöses kommer obligationsbeloppet skrivas ned på ett sätt som definieras i 

avtalet. Detta innebär att borgenärer kan mista hela eller delar av sin investering utan att 

erhålla en skadeståndsrättslig fordran gentemot banken, vilket framgår av artikel 54.d. Ränta 

skulle i ett sådant läge fortsättningsvis endast betalas på den del av investeringen som inte har 

skrivits ned i kapitaltäckningssyfte. Exempel på förlustabsorberingsklausuler som baseras 

innebär att principalen skrivs ned finner vi i Nordeas CoCo som utformats med följande 

lydelse: 

 

                                                
122 Vilka dessa krav kan vara redovisas i 7.3.1. 
123 Denna lösning har bland annat Nordea använt sig av i sin CoCo-obligation som refererats till i not 5. Där 

föreskrivs att Nordea vid en nedskrivning av CoCon när som helst på eget initiativ kan återinsätta det belopp 

som nedskrivits. Detta ska göras på pro rata basis, vilket innebär att ingen enskild CoCo-innehavare ska gynnas 

på bekostnad av andra innehavare. Återinsättningen föreskrivs vara underkastad ett godkännande av 

Finansinspektionen, se Condition 7 (b).  
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“Write Down” means the write down of the Outstanding Principal Amount of each Note 

(in whole or in part, as applicable) by writing down such Outstanding Principal Amount 

(in whole or in part, as applicable) in accordance with the Write Down Procedure.124  

  

Ett av de viktigaste villkoren är alltså att välja vilken förlustabsorberande åtgärd som CoCon 

ska utrustas med. I detta avseende framträder två alternativ. Antingen konverteras 

obligationen till aktier eller så skrivs det nominella beloppet ned helt eller delvis. Legala 

regler vid utformningen av sådana klausuler finns att beakta i artikel 54 CRR.  

 

7.2.1.3 Val av trigger 

Vid sidan av den förlustabsorberande åtgärden framträder triggern som det viktigaste 

avtalsvillkoret vid framtagandet av en CoCo-obligation. Det finns som tidigare redogjorts för 

olika sätt att utforma triggern på där en mekanisk trigger utlöses när en avtalad miniminivå av 

kapital underskrides. Ett annat alternativ är att triggern utformas på det sätt att när 

tillsynsmyndigheten förklarar att banken inte längre är bärkraftig ska detta utgöra ett 

utlösande av den förlustabsorberande åtgärden (så kallad diskretionär trigger). Det går att 

kombinera en diskretionär trigger med en mekanisk på så sätt att ifall någon utlöses ska detta 

innebära ett framkallande av den förlustabsorberande åtgärden.125 

Fördelar med mekaniska triggers är att de är tydliga eftersom de specificerar en exakt 

nivå när triggern utlöses. Nackdelen är att effektiviteten av mekaniska triggers är beroende av 

hur banken kalkylerar och värderar sina riskjusterade tillgångar och vilka riskklassificerings-

modeller som används. Fördelen med att använda sig av en diskretionär trigger är att insatser 

utnyttjas när det krävs och implementeras av en neutral part. Detta kan leda till att handling 

vidtas även när en banks interna riskklassificeringsmodeller har misslyckats. Nackdelar med 

att ha en diskretionär trigger kan vara att det kan vara oklart under vilka omständigheter 

tillsynsmyndigheten kan utnyttja triggern.126 Sådan oklarhet kan leda till en osäkerhet om när 

                                                
124 Se Nordeas CoCo i not 5 s A-12. 
125 Se bland annat den CoCo som utfärdats av Credit Suisse som övrigt primärkapital, som refererats till i not 99. 
126 Detta leder i obligationsvillkoren till relativt vaga formuleringar om att CoCo-innehavaren underkastar sig att 

lagstiftaren bemyndigat tillsynsmyndigheten att den kan utnyttja exempelvis skuldnedskrivningsmekanismen i 

resolutionsdirektivet för att konvertera CoCon. Se bland annat Barclays CoCo, $1,211,446,000 6.625% Fixed 

Rate Resetting Perpetual Subordinated Contingent Convertible Securities, med  ISIN: US06738EAB11, s 20. 
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tiden är inne för en tillsynsmyndighet att förklara ett institut icke längre bärkraftigt och 

därmed utlösa den diskretionära triggern.  

Gällande utformningen av triggern finns det legala krav i artikel 54 CRR som inskränker 

avtalsfriheten ifall man ämnar kvalificera CoCon som övrigt primärkapital. Däri anges att 

CoCons trigger senast ska utlösas när bankens kärnprimärkapitalrelation underskrider 5,125 

% alternativt på en högre nivå om så avtalats.127 Enligt artikel 54.5 ska banken, ifall en trigger 

utlöses, omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten och innehavarna av obligationerna att den 

mekaniska triggernivån underskridits. Ett problem är att marknaden vanligtvis inte får 

löpande rapporter om den löpande kapitaltäckningsnivån i en bank eftersom banken endast är 

skyldig att rapportera sådana varje kvartal enligt 3 § Finansinspektionens föreskrifter om 

tillsynskrav och kapitalbuffertar FFFS 2014:12. Detta är en risk för investeraren eftersom han 

inte får daglig information om kapitalsituationen. 

En fråga med anledning av utformningen av triggern är på vilken nivå den ska sättas. 

Vissa banker sätter triggern precis vid miniminivån av 5,125 % 128 medan andra väljer att 

sätta triggern på en högre nivå.129 Ett tredje alternativ som bland annat Nordea och Swedbank 

begagnat vid utfärdandet av sina CoCos är att sätta dels en lägre trigger på bankaktiebolaget 

som utfärdar CoCon och dels en högre trigger för koncernen i sin helhet.130 Triggerklausulen 

kan formuleras i likhet med följande exempel: 

 
“Trigger Event” shall occur if the CET1 Ratio of either the (i) Issuer or (ii) the Group, as 
the case may be, is at any time less than the Trigger Level;  
“Trigger Level” means (i) in the case of the Issuer, 5.125 per cent. Or (ii) in the case of 
the Group 8.00 per cent.131 

 

Att sätta en trigger på en högre nivå innebär tidigare förlustabsorbering eftersom den förlust-

absorberande åtgärden slår in på ett tidigare stadium. Detta eftersom en minskning av 

kapitalet snabbare leder till konvertering eller nedskrivning. Detta innebär en snabbare 
                                                
127 Se artikel 54.1.a. Denna nivå sammanfaller med den lägsta nivå av kapital som, ifall den underskrids, utlöser 

ett förbud för distributioner av det utdelningsbara beloppet enligt Basel III s 56.  
128 Se exempelvis Marginalen banks Perpetual Non-cumulative Resettable Additional Tier 1 Capital Bonds med 

ISIN: SE0006338570. 
129 Se exempelvis HSBC som har satt triggernivån på 7 % på sina Perpetual Subordinated Contingent 

Convertible Securities med ISIN: US404280AT69.  
130 Se CoCo-obligationerna som refererats till under not 4 och 5 ovan.   
131 Se Swedbanks CoCo som refererats till i not 4, s 70. För att undvika materiella förändringar av en 

översättning av avtalsklausulens text behåller jag skrivningen på engelska.  
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minskning av bankens skulder och således en ökning av det egna kapitalet. Sådana triggers är 

från lagstiftarens perspektiv mer fördelaktiga än triggers på lägre nivå. Dessa är dock 

förenade med högre risk för investerare eftersom dessa på en tidigare nivå riskerar att bli av 

med investerat kapital.   

En viktig faktor i valet av triggernivå är kostnadsfrågan och relationen till en banks 

kapitalstruktur.132 Som en konsekvens av att CoCo-obligationer med en låg trigger utlöses 

senare leder det till en mindre risk för investeraren. Investeraren kräver därmed inte lika hög 

kupongränta som en CoCo med högre trigger. 

När man strukturerar en CoCo finns det alltså för juristen många faktorer att beakta vid 

utformningen av triggern. Man måste ta ställning till om man vill ha en mekanisk, en 

diskretionär eller en kombinerad trigger till att börja med. Sedan måste man beakta de legala 

krav som finns i artikel 54 CRR, bland annat på att triggern inte får underskrida en kärn-

primärkapitalsrelation på 5,125 %. Vid valet om man vill ha en låg eller en hög trigger måste 

banken göra en avvägning mellan den förlustabsorberande kapacitet som man önskar att 

CoCon ska inneha och den kostnadsnivå som en högre trigger för med sig.  

 

7.2.1.4 Övriga centrala avtalsvillkor 

Triggern och den förlustabsorberande åtgärden som avhandlats ovan är de två avtalsvillkor 

som mest särpräglar CoCo-obligationen. Det finns däremot en rad andra villkor som tål att 

nämnas i denna framställning. Detta på grund av att de har utmärkande egenskaper som är 

specifika för CoCo-obligationen. Sin unicitet får villkoren främst genom att emittenterna 

utformar avtalen så de passar in i den kapitalkategori som man ämnar kategorisera CoCon 

under. De villkor som i detta avseende ska framhävas är villkor om efterställdhet, löptid, ränta 

och listning. 

Ifall CoCon ska kvalificeras som övrigt primärkapital krävs, som nämnts att 

obligationerna efterställs andra oprioriterade fordringar samt att de inte är förenade med 

garantier eller säkerhetsrätter. Därför måste CoCo-obligationen förses med en 

efterställningsklausul som förklarar CoCons förmånsrättsliga status. En sådan klausul kan 

utformas på följande vis: 

 

 

 

                                                
132 Att så är fallet understryks även av BIS CoCo s 47. 
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Unless previously converted into Conversion Shares pursuant to Condition  

5 (Loss Absorption Mechanism), the Notes will constitute direct, unsecured and 

subordinated debt obligations of the Issuer and will further entail an obligation 

for the Noteholders to have their Notes converted into Ordinary Shares133 
  

En sådan klausul brukar förenas med en längre beskrivning av den förmånsrättsliga 

ställningen med förklaringar om vilka fordringar som utgör seniora respektive jämställda 

fordringar. Den djupa efterställdheten innebär att det vid en likvidation eller konkurs kommer 

vara många borgenärer som ska ha utdelning före innehavare av CoCo-obligationer. Detta 

leder till att det förmodligen inte kommer finnas chans till utdelning för innehavare av CoCos.  

Beträffande löptiden ställer artikel 52.1.g) krav på att CoCon ska löpa på evig tid ifall den 

ska tillåtas kvalificeras som övrigt primärkapital. Detta innebär att obligationsbeloppet inte 

förfaller. Det innebär samtidigt att man som innehavare av CoCon inte har rätt att begära att 

banken ska lösa CoCon. Emittenten brukar dock ha rätt att närsomhelst återkalla obligationen 

ifall tillåtelse ges av aktuell tillsynsmyndighet. Exempel på klausuler om löptid är följande 

som hämtas från Marginalen banks CoCo: 

 

Perpetual Bonds: The Bonds constitute perpetual obligations of the Issuer and have no 

fixed date for redemption. The Issuer may only redeem the Bonds at its discretion in the 

circumstances described herein. The Bonds are not redeemable at the option of the 

Bondholders at any time.134 
   

Ofta brukar en sådan klausul förenas med ett villkor som anger att ifall det skulle visa sig att 

villkoren att kvalificeras som övrigt primärkapital inte skulle vara uppfyllda ska detta utgöra 

en kapitaldiskvalificeringshändelse som ska leda till att emittenten löser obligationerna 

inklusive eventuell upplupen ränta.  

Valet av ränta och räntemekanism är också en central del av avtalet. Denna kan utformas 

på olika sätt bland annat beroende på CoCons riskprofil. Ur juridisk synvinkel är dock 

utformningen av klausulen som ger banken rätt att inställa räntebetalningar mer intressant att 

dissekera. Återkommande moment vid ett studium av hur dessa villkor utformas är att de 

innehåller en proklamering av att alla räntebetalningar är diskretionära, att de enbart betalas ur 

utdelningsbara medel samt att restriktioner på betalningar kan åläggas banken av tillsyns-

                                                
133 Swedbanks CoCo s 42. 
134 Se Marginalen banks CoCo vid not 107, s 14. 
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myndigheten. Alla dessa villkor är särpräglande för CoCon och är ett utflöde av de 

lagstadgade krav som uppställs i artikel 52 CRR. Utformningen på dessa villkor är och måste 

enligt lag vara väldigt bankvänliga. Endast då har de möjlighet att vid en soliditetskris ge 

banken ett uppsving i soliditetshänseende i det att man praktiskt taget inte vid en sådan 

situation överhuvudtaget har några förpliktelser gentemot CoCo-borgenärerna.  

Om CoCon ska listas så ingår en klausul om var den ska listas. Listningsklausuler brukar 

ha utformas ett sätt som liknar följande: 

 

The Issuer shall use its best efforts to ensure that the Bonds are listed on NASDAQ OMX 

Stockholm within 30 days after the First Issue Date and in any case no later than 60 days 

after the First Issue Date, and that it remains admitted or, if such listing is not possible to 

obtain or maintain, listing on another Regulated Market.135  
 

En listning på en reglerad handelsplats innebär att emittenten är tvungen att upprätta ett 

prospekt enligt 2 kap 1 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Vad ett sådant 

prospekt ska innehålla framgår av artikel 25 i prospektförordningen.136 Denna klausul är 

viktig eftersom den innebär att villkoren offentliggörs samt riskfaktorer förklaras, vilket gör 

investeringen i produkten mer transparent.  

Sammantaget kan sägas att det finns andra villkor än den förlustabsorberande åtgärden 

och triggern som är speciella för CoCo-obligationen. I denna del har viktiga villkor som 

efterställningsklausuler, klausuler om inställning av ränta samt listningsklausuler avhandlats. 

Utformningen av dessa visar komplexiteten i avtalets konstruktion samt dess nära koppling 

till kapitaltäckningslagstiftningen som påverkar i princip alla aspekter av utformningen av 

CoCon.  

 

7.2.2 Sammanfattning av juridiska frågeställningar innan konvertering 

Avsnitt 7.2 har behandlat de juridiska frågor en verksam jurist måste ställa sig innan han 

författar ett avtal om utfärdande av CoCo-obligationer. Frågor som behandlats har främst rört 

avtalets struktur och de mest avgörande avtalsvillkoren som måste beaktas vid 

avtalsskrivandet. Som observerats är utformningen av avtalet starkt kopplad till den 

regulatoriska miljö CoCon verkar i. Detta lyser igenom i alla de mest avgörande klausulerna i 
                                                
135 Se Marginalen banks CoCo s 10. 
136 Direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom 

hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av annonser. 
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och med de i lag nedtecknade villkoren för utformningen av de olika klausulerna. Det blir då 

ännu tydligare att CoCon kan sägas vara en produkt av den juridiska utvecklingen som skett 

sedan en tid tillbaka och som accelererat i komplexitet och omfattning sedan konsekvenserna 

av finanskrisen skulle tas i tu med. 

Den viktigaste frågan som bör tas ställning till vid utfärdandet av CoCo-obligationerna är 

först och främst ifall emittenten vill utfärda CoCo som övrigt primärkapital eller 

supplementärkapital. I denna del har understrukits att CoCon lär fylla sin främsta och 

viktigaste funktion som övrigt primärkapital. Detta eftersom det finns andra supplementär-

kapitalinstrument som kan användas för att fylla den kvoten.  

När denna fråga behandlats får avtalsvillkoren utformas i enlighet med de krav som ställs 

på CoCon på den del i kapitalhierarkin som man väljer att strukturera produkten på. Man får 

därefter ta ställning till främst hur triggern och den förlustabsorberande åtgärden ska utformas 

eftersom dessa villkor är de som särpräglar instrumentet. Som redogjorts för finns det en rad 

olika möjligheter i sättet på vilket man utformar dessa centrala villkor och olika legala krav 

ställs beroende på hur utformningen sker. Utöver dessa två ledande villkor finns andra 

essentiella villkor att ta ställning till som relaterar bland annat till förmånsrättsliga frågor. 

Med detta sagt har ett urval av de frågor som dikterar utformningen av CoCon behandlats 

och därmed har viktiga juridiska snårigheter som relaterar till skedet före konvertering av 

CoCon belysts. 

 

7.3 Juridiska frågor vid samt efter konverteringstillfället 
När viktiga frågor som hänför sig till tiden före konverteringen av CoCo-obligationen har 

avhandlats blir det önskvärt att rikta blicken mot sådant som har samband med konverteringen 

av CoCon samt frågor om konverteringens konsekvenser. Vid denna redogörelse krävs en 

separat analys för CoCos med konvertering till aktier respektive sådana med nedskrivning 

som förlustabsorberande åtgärd. Därför kommer detta avsnitt inleda med den förra och 

därefter kommer CoCos med nedskrivning att behandlas. Inledningsvis ska dock en 

beskrivning göras om det händelseförlopp som föranleder en konvertering och i vilken 

situation en CoCo-obligation konverteras.   

Som konstaterats utfärdar en bank CoCos för att täcka förluster när man är oförmögen att 

hålla så mycket kapital gentemot sina riskjusterade tillgångar som lagstiftaren kräver. Det 

finns två olika scenarier som kan minska kapitaltäckningsrelationen. Det ena är att bankens 

tillgångars värde minskar vilket minskar det egna kapitalet eftersom värdet på skulderna inte 

minskar. På så sätt finns det inte tillräckligt med eget kapital för att täcka förluster och 
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kapitaltäckningsförmågan minskar därmed. Det andra sättet är att banken förvärvar så pass 

riskabla tillgångar att relationen till kapitalbasen minskar. Samma gäller vid omklassificering 

av tillgångar som tidigare inte räknats med i lika hög utsträckning. Om någon av dessa 

scenarier förverkligas riskerar den avtalade triggern för CoCo-obligationen att utlösas. Detta 

innebär att CoCon antingen konverteras till aktier eller skrivs ned. 

Detta kan utgöra ett problem särskilt för innehavare av CoCo-obligationer som utrustats 

med en hög triggernivå. Det finns nämligen en rad händelser som kan inträffa som påverkar 

en banks kapitaltäckningsförmåga. Dessa aspekter kan ligga både inom eller utom bankens 

kontroll. Utomstående faktorer som kan påverka bankens kapitaltäckningsgrad är 

regulatoriska förändringar. Dessa kan utgöras av bland annat förändrade definitioner av 

kapitalbasen som leder till att kapitalbasen minskar eftersom sådant som tidigare fick räknas 

med i den nu inte längre får det.  Samma risk löper innehavare av CoCo-obligationer om 

definitionerna av riskjusterade tillgångar görs mer extensiva. Ifall således tillgångar i högre 

grad måste inräknas bland riskjusterade tillgångar urholkar detta bankens kapitaltäcknings-

grad. 

Den kanske än mer oförutsägbara risken är att triggern ska utlösas på grund av händelser 

som ligger inom bankens kontroll. Detta kan röra aspekter som exempelvis bankens förmåga 

att hantera riskjusterade tillgångar och hur bra de interna riskklassificeringsmodellerna 

fungerar. Finanskrisen visade på hur världens största banker totalt felbedömde de risker som 

var förenade med värdepapperiseringar av bolån på den amerikanska bostadsmarknaden. 

Innehavare av CoCo-obligationer bär risken för att något liknande skulle kunna inträffa med 

avseende på det haveri som skedde i bankens interna riskklassificeringsmodeller. Med tanke 

på de förhöjda kapitalkraven krävs det dock inte alls lika dramatiska omständigheter som vid 

finanskrisen för att en trigger ska utlösas eftersom en bank kan ha problem med kapitalkraven 

utan att för den delen vara icke-solid eller befinna sig i en global finanskris. 

En än mer allvarlig risk för innehavare av CoCo-obligationer är den intressekonflikt som 

kan tänkas uppstå mellan innehavarna och bankens ledning samt aktieägare. Bankens ledning 

har vid fattandet av strategiska beslut relaterat till riktningen för verksamheten inte någon 

skyldighet att beakta CoCo-borgenärer. Detta kan leda till att vissa beslut som fattas om 

bankens framtida kapitalhantering kan frammana att en triggernivå underskrids för att på så 

sätt öka bankens kapitalbas. Det kan med andra ord av strategiska skäl vara rimligt för 

bankens ledning att låta konvertera CoCo-obligationerna på bekostnad av CoCo-innehavarna.  

Denna konflikt riskerar att fördjupas med hänsyn till bankledningens incitamentprogram 

och bonussystem. Om incitamentssystemen innefattar att bankledningen får rörlig ersättning i 
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form av CoCo-obligationer kan detta påverka dem vid fattandet av beslut som rör designen av 

CoCon. Det kan även påverka dess beslut vid själva konverteringen av CoCon. Om ledningen 

får ersättning i form av aktier skulle detta kunna leda till en benägenhet att utforma CoCos 

med en låg trigger eftersom man på så sätt löper mindre risk att få sitt innehav utspätt vid en 

eventuell konvertering till aktier. Av denna anledning kan ledningen ha incitament att fördröja 

konverteringstillfället så långt som möjligt. 

Det sagda pekar återigen på de risker som kan realiseras för en innehavare av en CoCo-

obligation. Risken att banken underskrider triggernivån kan dels bero på utomstående faktorer 

och dels på faktorer som relaterar till bankens affärsbeteende. Dessa faktorer kan leda till att 

de riskjusterade tillgångarna ökar alternativt att kapitalbasen minskar på ett sådant sätt att 

kapitaltäckningsgraden underskrider den avtalade triggernivån och föranleder den 

förlustabsorberande åtgärden.  

   

7.3.1 Frågor rörande CoCos som konverteras till aktier 

När det ovan redogjorts för hur triggern på olika sätt kan utlösas ska nu de specifika 

omständigheter för CoCos som konverteras till aktier hanteras. Hur CoCo-obligationen 

absorberar förluster vid konverteringstidpunkten beror på dess avtalade struktur. I detta 

avsnitt ska dock generella villkor som är gemensamma för alla CoCos som konverteras till 

aktier behandlas. 

Initialt uppkommer en del frågetecken hur denna finansiella produkt kategoriseras rent 

associationsrättsligt. Närmast till hands ligger definitionen av konvertibler som återfinns i 11 

kapitlet 4 § aktiebolagslagen (2005:551) (ABL): 

 

konvertibel: en skuldförbindelse som har getts ut av ett aktiebolag mot vederlag och som 

ger innehavaren, viss man eller viss man eller order rätt eller skyldighet att helt eller 

delvis byta sin fordran mot aktier i bolaget, 

 

CoCo-obligationer som konverteras till aktier innebär just att en skuldförbindelse utges som 

innebär att innehavaren är skyldig att vid en viss tidpunkt helt eller delvis byta fordringen mot 

aktier i bolaget. 
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Bolagsrättsligt hanteras därmed CoCos som konverteras till aktier som konvertibler. 

Särskilda regler om utfärdandet av sådana instrument återfinns i 15 kapitlet ABL.137 För 

själva konverteringen finns dock inga specifika regler utan denna mekanism bestäms av 

konverteringsvillkoren.138 Detta ger utrymme för att strukturera den förlustabsorberande 

åtgärden på ett sätt som ryms inom avtalsfrihetens ramar.139 Verkan av att CoCon konverteras 

är att det sker en ökning av aktiekapitalet i banken.140 

Konverteringen av CoCon innebär att fordringen innehavaren har på banken skrivs ned, 

vilket leder till att banken genom konverteringen absorberar förluster. Nedskrivningen leder 

till att det egna kapitalet ökar. Detta sker i form av att innehavarna konverterar sina fordringar 

till aktier. På så vis skapar CoCon en effektiv metod att öka bankens kapitaltäckningsgrad 

med den typ av kapital som av tillsynsmyndigheten främst efterfrågas, nämligen 

kärnprimärkapitalet.   

Sammantaget kan sägas att en konvertering till aktier innebär att vissa bolagsrättsliga 

förutsättningar måste vara uppfyllda. Eftersom CoCo-obligationen bolagsrättsligt får anses 

vara en konvertibel måste banken i behörig ordning ha utfärdat konvertibeln. Närmare villkor 

för konverteringen bestäms dock av CoCo-avtalet. Gällande det förlustabsorberande 

momentet kan sägas att konverteringen innebär att bankernas skulder minskar samtidigt som 

bankens aktiekapital ökar vilket leder till en ökning av kärnprimärkapitalet.  Att inneha aktier 

i en krisande bank kan inte anses fördelaktigt för en investerare. Sker dock konverteringen i 

tid kan en stabilisering av bankens kapitaltäckning ske. Detta kan leda till att ägarandelen i 

framtiden visar sig värdegenererande. 

 

7.3.2 Frågor rörande CoCos med nedskrivningsmekanism  

Gällande CoCos som utfärdats med nedskrivningsfunktion som förlustabsorberande åtgärd 

skiljer sig även här villkoren om hur utformningen av dessa CoCos ska ske. Dock kan vissa 

                                                
137 Rätten att emittera konvertibler tillfaller normalt bolagsstämman. Stämman kan dock bemyndiga styrelsen att 

fatta beslut om nyemission under förutsättning att beslutet erhåller ett efterföljande godkännande från 

bolagsstämman enligt 15 kapitlet 29 § ABL. 
138 Se Andersson S m.fl., Aktiebolagslagen – en kommentar, Norstedts Juridik, 2015 under kommentaren till 15 

kapitlet 37 §. 
139 De enda krav som enligt ABL ställs är att aktierna ska införas i aktieboken enligt 15 kapitlet 37 § ABL samt 

att styrelsen till bolagsverket ska anmäla att konvertering har skett enligt 15 kapitlet 38 § ABL. 
140 Denna ökning är dock villkorad av en giltig registrering av konverteringen, jfr ovanstående not samt se 15 

kapitlet 40 § ABL. 
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generella slutsatser dras. Eftersom rubricerade CoCo-obligationer inte ökar aktiekapitalet 

utgör de inte en konvertibel i aktiebolagslagens mening. Istället utgör CoCo-obligationer med 

nedskrivningsfunktion ett löpande skuldebrev enligt 11 § lag (1936:81) om skuldebrev.  

När triggernivån underskrides och den förlustabsorberande mekanismen utlöses skrivs 

fordringen CoCo-innehavaren har på banken ned, helt eller delvis, tillfälligt eller permanent. 

På detta sätt täcker instrumentet förluster eftersom en förpliktelse förminskas alternativt 

försvinner. 

Artikel 54.2 CRR ställer krav på att nedskrivningen av ett primärkapitaltillskott ska 

generera poster som är kvalificerade som kärnprimärkapitalposter. Frågan blir då hur denna 

nedskrivning hanteras rent rättsligt. Nedskrivningen innebär att borgenären släpper sina krav 

på återbetalning av det värde som nedskrivningen föranleder. Innebörden av detta är att det 

ligger närmast till hands att betrakta fordringen såsom konverterad till eget kapital genom ett 

ovillkorat kapitaltillskott. De utmärkande egenskaper som gäller för ovillkorade 

kapitaltillskott är nämligen att det är ett tillskott av kapital som inte är förenat med något slags 

rätt till återbetalning.141 

Sammantaget innebär detta att CoCo-obligationer med nedskrivningsfunktionen som 

förlustabsorberande åtgärd utgör fordringsrättsligt ett löpande skuldebrev. När sedan 

triggernivån underskrids konverteras fordringen till ett ovillkorat kapitaltillskott i den del som 

har skrivits ned. 142  Detta innebär även att CoCo-obligationer med nedskrivning som 

förlustabsorberande element hjälper att öka kärnprimärkapitalet. På så sätt höjs de kvalitativa 

egenskaper instrumentet i kapitaltäckningshänseende innehar. 

 

7.3.3 Effekterna av resolutionsdirektivets skuldnedskrivningsmekanism 

Hittills har endast den konvertering som följer av de avtalade villkoren behandlats. 

Resolutionsdirektivet inför emellertid skuldnedskrivningsmekanismen som i det närmaste kan 

liknas vid en lagstadgad triggernivå. Direktivet har ännu inte införlivats i svensk rätt men är 

ändå relevant att avhandla eftersom det innehåller bestämmelser som påverkar CoCon. 

Artikel 34 i resolutionsdirektivet anger att kostnader för ett finansiellt instituts 

fallissemang i första hand ska täckas av aktieägare och därefter av borgenärer utefter 

prioritetsordning. Tanken är att detta ska ske på ett sätt som förhindrar smittorisker av 

                                                
141 Lindskog S, Om kapitaltillskott, Juridisk Tidskrift, 1992-93, s 827. 
142 Detta torde gälla även för CoCos med tillfällig nedskrivning eftersom den eventuella framtida uppskrivningen 

måste vara helt diskretionär för att uppnå villkoren för att kvalificeras som övrigt primärkapital i artikel 52 CRR.   
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finansiell instabilitet samtidigt som man mildrar den implicita statliga garantin.143 Skuld-

nedskrivningsmekanismen är ett av de resolutionsverktyg som ska inrättas.144 Detta verktyg 

ger behörig tillsynsmyndighet en generell rätt att skriva ned eller till aktier konvertera skulder 

i en bank under resolution. Detta är innebörden av det generella skuldnedskrivningsverktyget 

i resolutionsdirektivet.145  

Gällande instrument som får räknas med i kapitalbasen, bland annat CoCo-obligationer, 

finns en befogenhet att skriva ned eller till aktier konvertera instrument även innan resolution 

inträffar som en sista åtgärd för att undvika resolution.146 Det sagda innebär att resolutions-

direktivet kan komma att införa vad som kan betraktas som en obligatorisk diskretionär 

trigger. Vid en implementering av direktivet riskerar således innehavare av CoCo-

obligationerna att få dessa konverterade till aktier eller nedskrivna vid tidpunkten för 

skuldnedskrivningsmekansismens inträde. Denna tidpunkt kan infalla vid en annan tidpunkt 

än den avtalade tidpunkten för konvertering. Det är dock fortfarande oklart hur en svensk 

implementering kommer se ut.147 

 

7.3.4 Sammanfattning av juridiska frågeställningar efter konvertering 

Avsnitt 7.3 har behandlat de juridiska frågor som en verksam jurist har att ta ställning till som 

hänför sig till tiden efter konvertering av en CoCo. Frågor som i detta avseende behandlats 

har främst rört vad som kan föranleda en konvertering och hur de olika förlustabsorberande 

mekanismerna hanteras juridiskt. Även den stundande implementeringen av resolutions-

direktivet har analyserats. 

Det är viktigt att, vid en analys av de juridiska konsekvenser som en konvertering eller 

nedskrivning för med sig, veta vad som påverkar en banks kapitaltäckningsförmåga. Både 

interna och externa omständigheter inom eller utom bankens kontroll kan i detta avseende 

inverka negativt. Här kan en intressekonflikt mellan CoCo-borgenärer och bankens ledning 

uppstå. Denna intressekonflikt kan leda till att banken av strategiska skäl underskrider 

triggernivån för att på så sätt aktivera det förlustabsorberande elementet i CoCon. På så sätt 

har man i ett långsiktigt perspektiv ökat sin kapitaltäckningsförmåga på bekostnad av 

                                                
143 Proctor C, The Law and Practice of International Banking, Oxford University Press, 2u., 2015, s 237. 
144 Se avsnitt V resolutionsdirektivet.  
145 Se artikel 34 resolutionsdirektivet. 
146 Se SOU 2014:52 s 332. 
147 Bestämmelser om implementeringen av skuldnedskrivningsverktyget återfinns i 22 kapitlet i den föreslagna 

lagen om resolution, se SOU 2014:52 s 1404. 
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investerare i CoCo-obligationer. I detta avseende kan även ledningens incitamentsystem 

påverka i vilken mån man väljer att konvertera eller skriva ned CoCon. 

CoCo-obligationer som konverteras till aktier kategoriseras som konvertibler i aktie-

bolagsrättsligt hänseende och ska vid utfärdandet följa den i kapital 15 ABL utstakade 

ordningen vid utfärdandet av värdepappret. ABL anger däremot inga tvingande regler i 

avseende på konverteringsvillkoren, sådana villkor bestäms av avtalen. En konvertering av 

CoCon har som följd att aktiekapitalet ökar. Genom att aktiekapitalet växer så ökar bankens 

kärnprimärkapital. Detta är det förlustabsorberande elementet. 

CoCo-obligationer med nedskrivningsfunktionen kategoriseras som löpande 

skuldebrev.148 Vid konverteringen blir dock nedskrivningsbeloppet tillgängligt för banken 

utan att CoCo-borgenären gör anspråk på återbetalning. Detta innebär att det nedskrivna 

beloppet utgör ett ovillkorat kapitaltillskott i banken som ökar bankens fria egna kapital. Det 

är denna konvertering till eget kapital som ökar bankens kärnprimärkapital och utgör således 

dess förlustabsorberande element.  

Resolutionsdirektivet anger att den nationella lagstiftaren bland annat ska införa en skuld-

nedskrivningsmekanism. En implementering av denna skulle kunna innebära att CoCo-

obligationer inom eller utanför resolution tvångskonverteras av tillsynsmyndigheten för att 

förhindra instabilitet mot det finansiella systemet. Konsekvenserna av detta är att skuld-

nedskrivningsmekanismen närmast skulle fungera som en lagstadgad trigger utöver det som 

avtalats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
148 Jag har endast observerat CoCos utfärdade som löpande skuldebrev. Det finns dock inga legala hinder att 

utforma en CoCo som ett enkelt skuldebrev. De fyller dock sin främsta funktion som löpande skuldebrev 

eftersom de då når en större investerarkrets, särskilt ifall de listas på en handelsplattform.   
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AVSNITT IV 
8. Diskussion 
I det ovanstående har framställningen försökt fastställa gällande rätt i olika avseenden samt 

analyserat de praktiska betänkligheter som en jurist måste ha i åtanke när han utformar en 

CoCo-obligation. När dessa aspekter avhandlats är det tid att ta ett kliv tillbaka och 

kontextualisera CoCons roll i den juridiska systematiken samt analysera hur CoCo-

obligationen förhåller sig till lagstiftningens intentioner och mål.  

 

8.1 CoCo-obligationens ställning i förhållande till den juridiska systematiken  

CoCo-obligationen kan utformas på olika sätt beroende på emittentens och investerarnas 

preferenser. Denna heterogenitet gör det extra aktuellt att utifrån en systematisk 

tolkningsmetod analysera hur CoCo-obligationen förhåller sig till det juridiska systemet.  

 Som visats har CoCon en stark koppling till kapitaltäckningsregelverket. Under kapital-

täckningsregelverket kan den kategoriseras antingen som primärkapital eller supplementär-

kapital. Beroende på hur CoCon struktureras kan den dock även inordnas under olika 

rättsinstitut inom civilrätten. I bolagsrättsligt hänseende utgör CoCon en konvertibel ifall den 

struktureras med konvertering till aktier som förlustabsorberande åtgärd. Ifall den emellertid 

utfärdas med nedskrivningsfunktion utgör den ett löpande skuldebrev som vid konvertering 

skrivs ned genom att principalen tillskjuts som ett ovillkorat kapitaltillskott till banken. 

Som synes verkar det otillfredsställande att inordna CoCo-obligationen under ett enskilt 

rättsinstitut. CoCon låter sig helt enkelt inte inordnas under nuvarande rättsinstitut på grund 

av flexibiliteten vid utformningen av avtalsvillkoren. Trots detta går det att identifiera det som 

håller rättsförhållanden som benämns CoCos samman. Det sammanhållande elementet för 

rättsförhållandena är att de har en trigger och en förlustabsorberande åtgärd samt att de 

utfärdas för att tillfredsställa kapitaltäckningskrav. Däremot finns det många varianter på 

CoCon som gör att den kan kategoriseras på olika sätt inom finansmarknadsrätten, civilrätten 

och associationsrätten. Ifall CoCo-obligationer fortsätter att vinna mark som finansierings-

alternativ skulle dess unicitet föranleda att det utgör ett eget rättsinstitut.  

För att öka enhetligheten för utstående CoCo-obligationer och låta CoCon utvecklas till 

ett fristående rättsinstitut skulle det vara önskvärt att lagstiftaren på nationell eller EU-nivå 

kan skapa standarder och dylikt för att klargöra vad som är och inte är en CoCo-obligation. 

Att sätta en internationell standard bland lagstiftare skulle tydliggöra skillnader och eliminera 

den relativa osäkerheten som existerar på marknaden idag. Detta skulle även resultera i att 
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lagstiftaren aktivt påverkar CoCons roll i systematiken. Det skulle dock vara önskvärt ifall 

problemet skulle kunna lösas av marknadens parter istället för att lagstiftaren ska träda in.149  

 

8.2 Hur förhåller sig CoCo-obligationen till lagstiftningens syften, mål och fokus? 
Denna del i uppsatsen knyter an till ett av uppsatsens syften, nämligen att klargöra hur CoCo-

obligationen förhåller sig till lagstiftningens syften och mål. Grunden för en analys av 

rubricerad frågeställning har lagts genom tidigare redogörelser av dels regleringens syften, 

mål och fokus och dels CoCo-obligationens struktur. Detta avsnitt kommer genomföra den 

analys som tidigare framställning lagt grunden för. 

För att uppfriska läsarens minne syftar reglering av de finansiella marknaderna främst till 

att förstärka banksektorns motståndskraft mot finansiella och ekonomiska kriser. Under denna 

paroll har en särreglering av denna specifika marknad motiverats. För att uppnå detta syfte har 

lagstiftaren fokuserat på att försöka bibehålla finansiell stabilitet. I finanskrisens efterdyningar 

har fokus för att uppnå finansiell stabilitet skiftat från reglering av enskilda institutioner till 

reglering av systemet i dess helhet för att minska smittorisker vid insolvens i enskilda 

institutioner. När nu CoCo-obligationen redogjorts för blir det intressant att se om CoCon 

bidrar till måluppfyllelse, det vill säga mildrar systemisk risk eller om det i själva verket 

späder på de systemiska riskerna mot det finansiella systemet.  

Sättet på vilket kapitaltäckningsregleringen har utformats för att uppnå lagstiftningens 

syften är främst genom att tvinga bankerna att öka kvantiteten och kvalitén på det kapital man 

tvingas hålla. På detta sätt söker man göra bankerna mer motståndskraftiga vid en ny kris och 

på så sätt minska risken att skattebetalare ska stå notan vid fallissemang.  

Den positiva inverkan på den finansiella stabiliteten som CoCo-obligationen vid en 

eventuell bankkris förväntas ha är att den ökar stabiliteten genom att bistå med att stärka 

kapitalbasen. Detta genom att CoCon uttryckligen har en förlustabsorberande funktion som 

utlöses vid olika krisscenarier. Genom den förlustabsorberande funktionen tillåter man 

förluster att spridas till borgenärer på en bredare front än förr och på det sättet minskar risken 

att skattebetalare ska bistå med likviditets- eller kapitalinjektioner. Detta i jämförelse med 

skulder som saknar förlustabsorberande förmåga. 

På denna grund går det att konstatera att det initialt ser ut som en önskvärd produkt ur 

lagstiftarens synvinkel. Detta eftersom produkten slår ut förluster på borgenärer innan 

skattebetalarna belastas. Samtidigt stärker produkten kapitalbasen och gör banken därför mer 

                                                
149 Resonemanget utvecklas i 8.3. 
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förlusttålig. Möjligen är det detta som fick förre finansministern Anders Borg att fälla 

följande yttrande om CoCo-obligationen: ”Givetvis skulle det vara mycket positivt om 

bankerna också använde coco-instrument som kan förvandlas till vanliga aktier om 

nödvändigt. Det är ett kraftfullt, nyttigt instrument för bankerna”.150 

För den emitterande banken är CoCon önskvärd eftersom den ger banken flexibilitet i att 

utforma sin kapitalstruktur på ett sätt som ändå kan räknas med i kapitalbasen. Samtidigt ger 

det banken större frihet att utfärda den billigare CoCo-obligationen framför exempelvis en 

nyemission av aktier. 

Även för investeraren kan CoCo-obligationen vara ett positivt inslag i en diversifierad 

portfölj med innehav i värdepapper. Samtidigt avkastar CoCo-obligationen högre ränta än vad 

man kan hitta på den övriga obligationsmarknaden vilket kan locka investerare med en hög 

riskprofil. 

På ytan ser det ut som alla vinner på en ökad emittering av CoCo-obligationer. Vid en 

närmare analys inser man dock att det inte alls är säkert att CoCo-obligationen bidrar till att 

öka den finansiella stabiliteten ens vid konvertering av instrumentet. 

Bankerna är i dagens läge genom Basel III samt CRD IV-paketet under intensiv press från 

lagstiftaren att bygga upp kapitaltäckningsgraden. Detta innebär att det under rådande 

förhållanden blir säkrare och säkrare att inneha CoCos genom att bankernas kapitaltäcknings-

grad ökar.151 Problemen hopar sig dock när marknadsläget vänder och bankerna börjar göra 

förluster. Även om mycket har gjorts för att stärka bankernas motståndskraft är det naivt att 

tro att en finanskris inte kan inträffa igen. 

I en nedåtgående marknad är risken att CoCo-obligationen kan verka destabiliserande. 

Marknadens reaktion på det faktum att en bank närmar sig triggernivån skulle riskera att leda 

till att marknadens parter börjar sälja sina obligationer samtidigt som befintliga aktieägare 

säljer sina aktier på grund av att risken för utspädningseffekter ökar ifall konvertering till 

aktier sker. I ett sådant läge ökar risken för spekulativ blankning av bankens aktier. Själva 

risken för konvertering skulle i ett sådant läge potentiellt kunna påskynda en nedgång av 

aktiens värde och på så sätt accelerera en banks kapitaltäckningsproblem.152 Detta påverkar 

                                                
150 Ljung B, Finans: Bra om banker ger ut coco-obligationer – Borg, Affärsvärlden, publicerad 30 mars 2012, 

hämtad 8 juli 2015, http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3448882.ece.  
151 Thompson C, European banks quadruple equity raising, Financial Times, publicerad 27 april 2014, hämtad 9 

juli 2015, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4a870568-cdf9-11e3-9dfd-00144feabdc0.html#axzz3fI0fgwo4. 
152 Ifall CoCon utrustats med en marknadsbaserad trigger som hänför sig till bankens aktiepris. 
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alla CoCo-obligationer, men risken är störst för sådana med en hög triggernivå eftersom en 

nedgång i marknaden snabbare skulle påverka dessa CoCos. 

Vid själva konverteringen uppkommer ytterligare problem mot den finansiella 

stabiliteten. Tanken är att konverteringen ska verka som ett styrkebesked i banken eftersom 

man på så sätt har stärkt kapitalbasen. Frågan är dock om ett besked om inställda ränte-

betalningar eller konvertering av CoCon har en betryggande effekt på marknaden.153 Mer 

troligt skulle ett sådant agerande verka som en signal om att det finns stora problem i banken. 

Sker detta oväntat kan det signalera att banken har soliditetsproblem. Om det än värre sker i 

en systemviktig bank skulle det kunna sprida en osäkerhet om vilka andra stora banker som 

har soliditetsproblem. Således är det troligt att en konvertering av en CoCo skulle leda till en 

smittoeffekt som eventuellt skulle leda till att andra CoCo-obligationer konverteras. Detta 

skulle leda till en spridning av systemisk risk istället för att stoppa den. 

Den osäkerhet i marknaden som en konvertering av en CoCo skulle få späds på av 

CoCons inneboende komplexitet och heterogenitet. Ifall konvertering skulle ske, skulle 

osäkerhet råda kring vilka mekanismer det var som utlöste triggern. Detta eftersom det finns 

så många olika strukturer på centrala delar av CoCon. Även detta skulle kunna sprida 

systemiska risker mot den finansiella stabiliteten. 

I värsta fall skulle denna osäkerhet kunna leda till en likviditetstorka på interbank-

marknaden orsakad av osäkerheten om det finansiella systemets status i stabilitetsavseende. 

Det var en liknande typ av likviditetskris som var upptakten till 2007/08 års finanskris.154 

En annan aspekt där paralleller kan dras till finanskrisen är att marknaden förefaller lägga 

otillfredsställande vikt vid sannolikheten för konvertering av instrumenten med tanke på den 

relativt låga ränta i förhållande till risken för konvertering. Problemet med värderingen i 

förhållande till risken för konvertering har fått den brittiska tillsynsmyndigheten att tillfälligt 

förbjuda att CoCo-obligationer utbjuds till konsumenter.155 Det skulle inte vara första gången 

ett komplext finansiellt instrument som framtagits för att mildra risker skulle missbedömas. 

Senaste exemplet är de värdepapperiserade bolånederivat som syftade till riskspridning och 

större säkerhet, men som fick motsatt effekt eftersom man förbisåg systemiska risker.     

                                                
153 Tanken verkar vara att en trigger ska verka betryggande eftersom det ska visa att banken åtgärdar sin 

kapitaltäckningssituation vilket av lagstiftaren antas vara en positiv signal till marknaden. 
154 Se exempelvis Molyneux & Valdez s 285. 
155 Financial Conduct Authority, Restrictions in relation to the retail distribution of contingent convertible 

instruments, augusti 2014, hämtad 9 juli 2015, https://www.fca.org.uk/static/documents/temporary-product-

interventions/restrictions-in-relation-to-the-retail-distribution-of-cocos.pdf. 



 56 

På papperet känns CoCo-obligationen väldigt betryggande ifall man ser till den enskilda 

institutionens bärkraft. Som tidigare nämnts ska dock lagstiftarens fokus skifta från mikro-

tillsyn till makrotillsyn, ett fokusskifte som den svenska lagstiftaren uttryckligen yttrat.156 Här 

finns dock ingenting som tyder på att lagstiftaren har tagit hänsyn till makrotillsynen utan 

verkar snarare ha fokuserat på den enskilda institutionen. Det vore därför väldigt önskvärt om 

exempelvis Finansinspektionen ville vidkänna existensen av instrumentet på den svenska 

marknaden och fälla yttranden om dess effekter i förhållande till den finansiella stabiliteten. 

Mot bakgrund av det sagda kan man inte oreserverat påstå att CoCo-obligationen verkar 

gynnande för lagstiftningens mål, stärkandet av den finansiella stabiliteten. Det finns en rad 

allvarliga betänkligheter som relaterar till lagstiftningens fokus, nämligen systemiska risker 

mot den finansiella stabiliteten. Dessa är främst betänkligheter kring den negativa spiral som 

skulle komma av att CoCon närmar sig konvertering. Själva konverteringen riskerar att sprida 

systemiska risker eftersom konverteringen riskerar att tolkas som en signal om instabilitet. 

Om det visar sig att andra banker håller CoCo-obligationer i andra banker uppkommer även 

direkt spridning av finansiell instabilitet, vilket riskerar leda till en dominoeffekt som triggar 

andra CoCos att konvertera eller skrivas ned. Denna osäkerhet späds på av produktens 

komplexitet och heterogenitet. 

 

8.3 Resonemang de lege ferenda om eventuella lagstiftningsåtgärder 
Diskussionen hittills har belyst ett antal problematiska aspekter av CoCo-obligationen. I 

denna del ska diskuteras hur dessa problem skulle kunna åtgärdas. Detta för att undersöka om 

problemen är tillräckligt stora att de motiverar lagstiftning eller om problemen är av sådan art 

att de kan lösas av marknadens egna krafter. 

Uppsatsen har redogjort för det komplexa och omfattande kapitaltäckningsregelverket 

under vilket CoCo-obligationen kan inordnas. Det finns dock ingen direkt reglering av CoCo-

obligationen utan den regleras indirekt genom att den potentiellt kan inordnas i kapitalbasen. 

Frågan är om specifik lagstiftning krävs. 

Att man kan skräddarsy CoCo-obligationer ger flexibilitet vilket i många fall är bra. Dock 

bidrar heterogeniteten dels till en större komplexitet för investerare eftersom man måste 

analysera varje enskild CoCos särdrag och dels till en ökad osäkerhet av hur marknaden ska 
                                                
156 Genom 1 § förordning (2013:1111) om ändring i förordningen (2009:3) med instruktion för 

Finansinspektionen. Att detta innebär en övergång till makrotillsyn förtydligas genom anförande av Martin 

Andersson vid Affärsvärldens Bank och Finans Outlook, hämtad 9 juli 2015, 

http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/80_Presentationer/2015/ma_bankfinans_150318.pdf.  
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tolka en eventuell konvertering av en CoCo-obligation. Utöver detta finns det en stark vilja 

bland investerare att CoCo-obligationen ska standardiseras.157 

Frågan är då ifall denna standardisering ska komma genom lagstiftning eller skötas av 

marknaden. Med tanke på att investerare kräver det kommer villkoren förmodligen i 

framtiden konvergeras och bli mer homogena. Frågan är dock om det kommer ske tillräckligt 

snabbt eller ifall det kommer krävas en omvälvande händelse som på allvar visar CoCo-

obligationens systemiska risker. Ett väldigt effektivt sätt att harmonisera avtalsvillkor är att 

marknadens parter författar ett standardavtal som kan vinna hävd på marknaden. Det finns 

inom finansmarknaden lyckade exempel på när standardavtalen i princip fått status av 

sedvänja. Exempel hittar man på den syndikerade lånemarknaden där det så kallade LMA-

avtalet används flitigt.158 Andra exempel är ISDA-avtalet som gäller på derivatmarknaden.159 

Dessa standardavtal är exempel på att marknadslösningar som har fungerat för att 

harmonisera komplexa finansiella instrument. 

Gällande CoCon skulle det vara fördelaktigt ifall en liknande harmonisering skedde. 

Särskilt eftersom CoCon har etablerat sig på marknaden. Utfärdandet har även ökat mot 

bakgrund av att CRD IV-paketet gav CoCo-obligationen ramar ur kapitaltäcknings-

hänseende. 160  En standardisering skulle då förmodligen öka emitteringen av CoCos. 

Utsikterna för att en svensk lagstiftare på en internationell marknad genom lagstiftning skulle 

kunna åstadkomma denna effekt är dock klart osannolik. Antingen krävs att marknaden löser 

det på egen hand, eller att internationella organ såsom exempelvis EU eller Baselkommitteen 

ger riktlinjer i form av soft law-instrument och försöker se till att dessa följs. Därför bör i 

fråga om standardisering av avtalsvillkoren i CoCo-obligationen inte något legislativt 

ingripande göras. 

Delvis sammanhängande med standardiseringsfrågan är frågan om det krävs någon 

lagstiftningsåtgärd för att mildra den systemiska risk som CoCon har gentemot det finansiella 

systemet. Här skulle det vara önskvärt med en utredning och ett ställningstagande om CoCons 

                                                
157 Gallo A, Cocos: Investors call for standardisation, more consistency, Royal Bank of Scotland, Macro Credit 

Research 12 maj 2014. 
158 Loan Market Association som anger villkor i internationella syndikerade lån i dess olika former. För vidare 

information se http://www.lma.eu.com.  
159 International Swap Dealers Association, särskilt ISDA Master Agreement.  
160 Thompson C, Coco bond ’avalanche’ expected from EU banks, Financial Times, publicerad 25 november 

2013, hämtad 9 juli 2015, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a169e4f8-55e6-11e3-96f5-

00144feabdc0.html#axzz3fI0fgwo4. 
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risker från Finansinspektionens sida eftersom denna myndighet fått ansvar för makrotillsynen. 

Detta blir särskilt aktuellt eftersom två av de fyra svenska storbankerna redan har utfärdat 

CoCo-obligationer.161 

I detta avseende är det främst risken för en negativ spiral innan konvertering, samt risken 

att konverteringen uppfattas som en signal på soliditetsproblem som utgör de mest oroande 

momenten. Hur man ska gå till väga för att mildra eller stävja dessa risker kräver en 

djupdykning som går utöver denna uppsats omfattning. Här stannar uppsatsen vid att påpeka 

att dessa problem finns och att det finns en risk att dessa problem hindrar lagstiftarens fokus, 

mål och syften från att få genomslag. Däremot vore det väldigt önskvärt ifall 

Finansinspektionen kunde tydliggöra sin syn på CoCo-obligationen och hur man ämnar 

handskas med de risker som i uppsatsen identifierats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
161 Nordea och Swedbank, se not fyra och fem. 
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9. Avslutande ord 
CoCo-obligationen är som inledningsvis konstaterats ett resultat av den finansiella juridiken 

och det är juridiken som har drivit dess utveckling.162 Produkten har omfamnats av både 

lagstiftare samt marknadens aktörer och efter CRD IV-paketets inträde har fler och fler 

CoCos dykt upp, så även i Sverige. 

Som framställningen visat kan CoCo-obligationen användas som övrigt primärkapital 

eller supplementärkapital för att öka kapitalbasen. På så sätt får CoCon direkt vid utfärdandet 

räknas med i kapitaltäckningshänseende. Framställningen har visat på den flexibilitet som 

finns vid utformningen av CoCo-obligationen, där de mest centrala avtalsvillkoren är hur man 

väljer att utforma triggern och vilken den förlustabsorberande åtgärden ska vara. CoCon 

innehåller väldigt bankvänliga villkor vilket kompenseras med att den är relativt dyr för 

bankerna att utfärda. Vid själva konverteringen av CoCon ökar bankens kärnprimärkapital 

antingen genom att CoCon konverteras till aktier eller att skrivs ned på ett sätt som gör att det 

nedskrivna beloppet tillkommer banken i form av ett ovillkorat kapitaltillskott.  

Framställningen har framfört de fördelar som finns i att utfärda CoCo-obligationer. För 

banken är det bra eftersom det är ett billigare sätt att erhålla finansiering och efterleva legala 

krav på kapitaltäckning. För investerare med en särskild riskprofil kan investeringar i CoCo-

obligationer vara bra eftersom de erbjuder en ränta som är högre än för vanliga obligationer. I 

en isolerad kris i en bank är CoCo-obligationen ett bra sätt att sprida risk till borgenärer 

istället för att skattebetalare ska tvingas stå notan.  

Uppsatsen har dock identifierat ett antal problem med CoCo-obligationen. Vissa av dessa 

problem hänför sig till avtalens heterogena struktur. Det är stora skillnader mellan olika 

CoCo-obligationer vilket gör det svårt att inordna obligationerna under ett specifikt 

rättsinstitut vilket riskerar leda till begreppsförvirring. Denna osäkerhet kan även framkomma 

vid en konvertering av en CoCo-obligation. Eftersom avtalen är så pass olika kan det vara 

svårt att identifiera varför obligationen utlöste och hur stor risk det är att det var ett isolerat 

fall. 

Andra relevanta problem hänför sig till CoCo-obligationens förhållande till den 

finansmarknadsjuridiska lagstiftarviljan. Som tidigare konstaterats är syftet med reglering av 

banker att förstärka banksektorns förmåga att stå emot ekonomiska och finansiella kriser och 

därmed undvika spridningseffekter från den finansiella sektorn till samhällsekonomin. Målet 

                                                
162 Utan den juridiska utvecklingen är det enligt min åsikt inte troligt att CoCo-obligationen skulle vuxit fram 

eftersom mycket av dess utveckling stimulerats av kapitaltäckningsregleringen. 
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för att uppnå syftet är att stärka den finansiella stabiliteten genom att mildra systemiska risker. 

Uppsatsen har visat att det finns skäl att betvivla att CoCo-obligationen, vid en större kris, 

skulle hjälpa att mildra systemiska risker mot den finansiella stabiliteten. Detta genom att för 

det fall att en bank skulle närma sig konvertering, denna profetia skulle bli själv-

förverkligande genom att befintliga aktieägare anar oråd och säljer aktier samtidigt som 

CoCo-innehavare säljer CoCos. På så sätt skulle konverteringen komma snabbare än vad den 

annars hade gjort. Framställningen menar även att en konvertering av en CoCo skulle kunna 

riskera att uppfattas som en signal på soliditetsproblem i hela banksystemet istället för att 

verka betryggande. 

Med tanke på dessa problem menar jag att det vore väldigt angeläget att standardisera 

CoCo-avtalen så obligationerna blir lättare att värdera. Detta bör främst åstadkommas genom 

att marknadens parter utformar ett standardavtal för CoCos som gjorts på derivatmarknaden 

samt den syndikerade lånemarknaden. 

Förutom att standardisera avtalen menar jag att Finansinspektionen, i egenskap av ansvar 

för den finansiella stabiliteten, tydligt bör adressera de risker som identifierats i denna uppsats 

och vidta nödvändiga åtgärder i anledning av dessa.  
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