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EU-förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot 
tredje man av överlåtelser av fordringar 

 

Svenska Bankföreningen, som har beretts möjlighet att lämna synpunkter, ställer sig 

i huvudsak positiv till förslaget till ny förordning om tillämplig lag för rättsverkan 

gentemot tredje man vid överlåtelser av fordringar. Bankföreningen ser dock att 

förslaget bör modifieras såvitt avser syndikerade lån för att inte hindra eller försvåra 

handeln på en redan väl fungerande primär- och sekundärmarknad för syndikerade 

lån inom EU. Bankföreningen hänvisar i övrigt till Fondhandlareföreningens yttrande. 

 

Syndikerade lån 

Syndikerade lån har stor en betydelse för företagens finansiering. Marknaden för 

syndikerade lån utgörs av primär- och sekundärmarknaden. På primärmarknaden 

upprättas de syndikerade lånen, oftast med utgångspunkt från standardavtal som 

utvecklas av Loan Market Association (LMA) i konsultation med representanter för 

långivare och låntagare. LMA är ett organ för den europeiska-, mellanöstern- och 

afrikanska marknaden (EMEA) för syndikerade lån. Organisationens medlemmar 

består av över 670 banker, investorer och advokatbyråer. I Sverige används 

regelmässigt LMA:s avtalsmallar som utgångspunkt vid förhandlingar och 

upprättande av syndikerade lån.    

 

En syndikerad lånefacilitet är en sådan där två eller flera långivare tillsammans 

tillhandahåller kreditfaciliteter till en låntagare på gemensamma villkor, men inte 

nödvändigtvis med lika stor andel. Originering och syndikering sker inledningsvis på 

primärmarknaden; där arrangörerna distribuerar andelar till andra ursprungliga 

långivare och investerare. Enligt uppgift från LMA uppgick volymen på 

primärmarknaden till 1000 miljarder (1 biljon) Euro under 2017.  
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Efter att fördelning och överföring av låneandelar till de ursprungliga långivarna skett 

under primärmarknadsfasen, kan låneandelar överlåtas vidare handel på 

sekundärmarknaden. Sekundärmarknaden innebär att långivarna överlåter 

låneandelar till andra institutioner; förutom andra banker även institutionella 

investerare såsom investeringsfonder, försäkringsbolag och pensionsförvaltare, 

vilket ökar tillgänglig likviditet för låntagare.  Enligt uppgift från LMA har volymerna 

på sekundärmarknaden uppgått till mellan 50 – 60 miljarder Euro de senaste 3 åren.  

 

Avtalstekniskt sker, på primärmarknaden, oftast överföring av låneandelarna genom 

s.k. novation (”transfer by way of novation”) där den tillträdande långivaren kan 

sägas överta den avträdande långivarens andel genom att den avträdande 

långivaren befrias från sina rättigheter och skyldigheter gentemot låntagaren och den 

tillträdande långivaren ikläder sig gentemot låntagaren motsvarande rättigheter och 

skyldigheter.  

 

På sekundärmarknaden sker dock avtalstekniskt överföring oftast genom att: 

 

1.endast rättigheter och fordringar under låneavtalet överlåtes (”assignment”), 

alternativt 

2. genom att både rättigheter och skyldigheter överförs genom antingen överlåtelse 

eller novation (förutsatt att villkoren/samtycke för sådan överföring i enlighet med 

avtalet med låntagaren är uppfyllda).  

 

Att införa ”överlåtarens hemvist” som grund för tillämplig lag för rättsverkan gentemot 

tredje man av överlåtelser som härrör från syndikerade lån på sekundärmarknaden 

skulle innebära ett markant avsteg från gällande praxis på marknaden. En ändring 

av gällande praxis skulle dels innebära utökad komplexitet och skulle medföra ett 

antal problem. Köparen skulle behöva utreda de legala kraven i säljarens jurisdiktion 

vilket skulle innebära en administrativ börda eftersom rådande marknadspraxis 

innebär att tillämplig lag är den lag som är tillämplig på den överlåtna fordran. Detta 

skulle i sin tur fördröja uppgörelsetiden och därmed underminera rådande effektivitet. 

I samband med arbetet för ett främjande av en effektiv marknad synes det också 

olyckligt att skapa potentiella hinder då en förvärvare av en fordran/låneandel 

avseende skuld hos viss specifik gäldenär kan tänkas välja överlåtare utifrån deras 

respektive hemvist (inte sällan består aktuella borgenärskollektiv av aktörer från vitt 

skilda jurisdiktioner) En stor del av affärerna sker gränsöverskridande vilket kan 

resultera i att ökade kostnader och fördröjd uppgörelsetid medför att deltagarna 

bortser från nya krav och i stället använder nu rådande praxis med legal osäkerhet 

som följd.  

 

Sekundärmarknaden för syndikerade lån är i dag harmoniserad genom att 

deltagarna utgår från att tillämplig lag är den lag som är tillämplig på den överlåtna 
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fordran. Detta har fungerat väl. Även om förslaget till förordning i flera avseenden 

kommer att underlätta och därmed främja gränsöverskridande investeringar i EU 

skulle förslaget för marknaden för syndikerade lån få mycket negativa konsekvenser. 

Vilket skulle stå i bjärt kontrast till syftet med förslaget, att underlätta tillgången till 

finansiering för företag.  

 

Ett förslag för att undanröja detta problem kan vara att införa en ny punkt (c) i artikel 

4 punkt 2 enligt följande: 

 (c) fordringar som uppstår genom syndikerade lån. 

 

Definitioner 

Definitionen av överlåtelse i förslaget är mycket vid och kan därmed skapa problem 

för sekundärmarknaden för syndikerade lån då det inte klart framgår huruvida 

överlåtelse av både rättigheter och skyldigheter respektive novation ska innefattas 

av definitionen. Såvitt framgår av skäl 17 ska denna typ av överlåtelser inte omfattas, 

men definitionen tycks ange annorlunda.  

 

Ett förtydligande av definitionen av överlåtelse är därför önskvärd förslagsvis genom 

att tillföra följande i definitionen av överlåtelse 

 

(c) överlåtelse: en frivillig överföring av en rätt att göra gällande en fordran mot en 

gäldenär; begreppet inbegriper fullständiga överföringar av fordringar, avtalsenlig 

subrogation, överföringar av fordringar som säkerhet samt pant eller andra 

säkerhetsrättigheter i samband med fordringar men inkluderar inte sådana 

överföringar av fordringar om motsvarande skyldigheter i förhållande till fordringen 

också överförs eller antas av innehavaren.  

 

För det fall det avses att även överföringar av fordringar och/eller låneavtal som sker 

genom novation och/eller överlåtelser som omfattar både rättigheter och skyldigheter 

skall omfattas av regleringen, bör det dock införas en bestämmelse som motsvarar 

den som föreslås ovan avseende överlåtelse av syndikerade lån, det vill säga att 

tredjemanskonflikter även avseende överföringar som sker genom novation (eller 

som omfattar både rättigheter och skyldigheter) skall bedömas enligt det överförda 

låneavtalets lag. 

 

Artikel 5(d) och (e) 

Ordalydelsen i dessa bestämmelser förefaller omfatta även överföring genom 

novation och överföring av både rättigheter och skyldigheter. Såvitt avser 

tvesalusituationer i samband med syndikerade lån bör dessa inte regleras separat 

från andra tredjemanskonflikter avseende ”överlåtelse”. På den sekundära 

marknaden för syndikerade lån bör det vara samma lagvalsregler oavsett om 

överföring skett genom ”överlåtelse”, ”novation” eller överlåtelse av både rättigheter 

och skyldigheter enligt låneavtalet. Det är av ovan nämnda skäl orimligt och 
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olämpligt att en förvärvare av låneandelar skall behöva undersöka nödvändiga 

sakrättsliga moment i flera rättsordningar.       

 

  

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Åsa Arffman 

 


