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Summary 
This thesis aims to investigate differences and similarities between 
syndicated loans and syndicated guarantees. For this purpose I have chosen 
to examine demand guarantees and standby letters of credit. These 
guarantees are especially adjusted and well suited for challenges on the 
international transaction market. Standby letters of credit have been 
developed to match demand guarantees and the special demands of U.S. 
legislation regarding bank guarantees.   
 
The thesis starts with a chapter concerning syndicated loans, which later on 
serves as a foundation for a comparison with syndicated guarantees. 
Subsequently follows a review of demand guarantees and standby letters of 
credit regarding their function on the international market. This chapter 
especially regards the characteristics of these products and how they affect 
the work of drafting a contract. The last chapter concerns syndicated 
guarantees. This part describes and investigates how guarantees and 
syndicated loans complement each other as well as the differences and 
similarities in the process of syndication between the products.   
 
The market for syndicated loans is closely connected to the market of 
syndicated guarantees. Through studies of, among others, standard 
documents from the Loan Market Association it has been shown that 
syndicated guarantees are formed within the frame of syndicated loans. The 
most important principles of syndication apply for both loans and 
guarantees. In fact a large amount of the contract clauses are similar to both 
products. 
 
Despite the large number of similarities, which can be seen in the 
syndication process and drafting of the contract, some distinguishing 
features should be noticed. Syndication of guarantees often uses a two step 
model of syndication, which is especially suitable for syndication of 
guarantees. The market of syndicated guarantees often demands that one 
bank forms an obligation directly toward the beneficiary. Counter 
guarantees ensure the issuing bank reimbursement from the rest of the 
syndicate. Later on the applicant reimburses the syndicate in accordance 
with the guarantee. It is common to appoint an agent bank in the case of 
syndicated loans and syndicated guarantees. The difference lies in the direct 
connection between the syndicate and the borrower in syndicated loans.       
 
With regard to the formation of contracts it seems that syndicated loans, 
where payment is made directly, requires consideration of other aspects than 
syndicated guarantees where payment is made later on. Through covenants 
and strict event of default clauses, the syndicate can demand repayment from 
the borrower as soon as problems occur. However, in the case of a 
syndicated guarantee the syndicate has to honor the guarantee after 
problems has occurred. Hence the syndicate might have a greater need for 
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securities from the applicant in the case of syndicated guarantees. 
Syndicated loans and guarantees are two separate products used in close 
connection to each other. The differences derive from demands of the 
market as well as specific features of the products. The similarities in large 
can be explained by the markets preference to combine them. Consequently 
the principles of syndication apply in both cases.       
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Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att utreda skillnader och likheter mellan 
syndikerade lån och syndikerade garantier. De garantier som behandlas är 
demandgarantier samt standby letters of credit. Dessa garantier är speciellt 
anpassade för de krav som ställs på den internationella 
transaktionsmarknaden. Standby letters of credit eller standby remburser har 
utvecklats för att motsvara demandgarantier och de särskilda krav som 
amerikansk lagstiftning ställer på garantier.   
 
Uppsatsen inleds med ett avsnitt där syndikerade lån behandlas och beskrivs 
för att senare utgöra en grund vid jämförelsen med syndikerade garantier. 
Därefter följer en genomgång av demandgarantier och standby remburser 
och den funktion dessa har på den internationella marknaden. Avsnittet 
berör särskilt de karaktärsdrag som produkterna har och vilka egenheter det 
medför vid avtalets tillkomst. Slutligen följer ett avsnitt om syndikering av 
garantier. Här utreds hur garantier kompletterar och förhåller sig till 
syndikerade lån samt vilka skillnader och likheter som kan ses vid 
syndikeringsprocessen.    
 
Marknaden för syndikerade lån är tätt sammankopplad med marknaden för 
syndikerade garantier. Genom bland annat de standarddokument som utges 
av Loan Market Association har det visat sig att garantier syndikeras i 
samband med syndikerade lån. De huvudsakliga principerna för produkterna 
är densamma och på många sätt är avtalsklausulerna mycket lika varandra. 
 
Trots de många likheter som kan ses i såväl syndikeringsprocessen som 
avtalets utformning kan vissa skillnader skönjas. Vid syndikerade garantier 
har den i uppsatsen berörda tvåstegsmodellen kunnat ses som anpassad för 
syndikering av garantier. Marknaden för garantier synes ofta kräva att en 
bank ska stå gentemot beneficienten. Motgarantier försäkrar sedan den 
utställande banken ersättning från det övriga syndikatet som därefter ersätts 
av uppdragsgivaren. Vid syndikerade lån utses, liksom vid garantier, en 
agentbank. Skillnaden består i att syndikatet vid lån är direkt anknutna till 
låntagaren.  
 
Vad gäller avtalets utformning kan vi se att syndikerade lån där betalning 
utges direkt ställer andra krav än garantier där betalning sker i ett senare 
skede. Genom åtaganden från låntagaren och långtgående hävningsklausuler 
kan syndikatet vid lån återkräva betalning när problem uppstår, medan ett 
syndikat som utställt en garanti ofta betalar ut garantin efter det att problem 
har uppstått. Följaktligen har syndikatet vid garantier ett större behov av 
säkerheter ifrån uppdragsgivarens sida. Syndikerade lån och syndikerade 
garantier utgör två skilda produkter som används i tät sammanslutning till 
varandra. De skillnader som kan ses mellan produkterna beror på såväl 
marknadsmässiga krav som de specifika karaktärsdrag som lån och garantier 
innehar. Likheterna kan sägas bero på marknadens förkärlek för att använda 
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produkterna tillsammans och därav följer flertalet syndikeringsprinciper 
samma mönster oavsett om det är lån eller garantier som avses.       



 5 

Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Lars Gorton för all hjälp under 
arbetets gång. Dessutom vill jag tacka Sofi Petersson för hennes stöd under 
utbildningen. Slutligen vill jag tacka Mikael Bolling på SEB samt Staffan 
Avenius på Nordea för värdefull information och insikter under arbetets 
gång. 
 
 
 
 
 



 6 

Förkortningar 
EU  Europeiska Unionen 
 
ISP 98  International Standby Practices (1998)  
 
LMA  Loan Market Association 
 
LSTA  Loan Syndication and Trading Association 
 
SEB  Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
 
UCP 600  Uniform Customs and Practice for 
Documentary  
                                            Credits (version 600) 
 
UNC  United Nations Convention on Independent 

Guarantees and Standby Letters of Credit 
 
USA  United States of America 
 
US dollar  United States dollar 
 
URDG 758 Uniform Rules of Demand Guarantees (version 

758) 
 
 
 
       



 7 

1 Inledning  
Den syndikerade lånemarknaden har varit mycket betydelsefull för 
utvecklingen inom internationell företagsverksamhet och för staters 
investeringar under senare delen av 1900- talet. De avtal som styr lånen är 
ofta omfattande och komplicerade, eftersom det rör sig om många 
involverade parter. Förhållandet mellan dessa parter ger upphov till problem 
och rättsliga förhållanden som skiljer sig från de problem som kan 
uppkomma vid bilaterala lån1. De syndikerade lånen finansierar ofta stora 
internationella transaktioner av varierande slag. Transaktioner som till sin 
storlek och komplexa natur gör det omöjligt eller oattraktivt för banker att 
stå som ensam långivare. För att möjliggöra transaktionen kan därför ett 
flertal banker välja att tillsammans utsträcka ett lån för att på så sätt minska 
den finansiella risk som lånet utgör. Förutom själva finansieringen behöver 
parter till dylika stora finansiella transaktioner försäkra sig om att motparten 
uppfyller sina åligganden. Vid exempelvis stora internationella varuköp kan 
en säljare inte säkert veta att motparten kommer betala för varorna varför 
denne många gånger kräver någon form av säkerhet för att genomföra 
transaktionen. Bankgarantier och remburser2

 

 utgör sådana 
säkerhetsarrangemang som skänker trygghet åt affären. När köparen har 
finansierat transaktionen genom ett syndikerat lån kan säljaren kräva en 
garanti för att vara säker på betalning. Köparen uppdrar då åt en bank att 
ställa sig som garant åt den betalning som säljaren väntar sig. Beloppet som 
banken förväntas garantera är ofta stort och av den anledningen kan det bli 
nödvändigt att syndikera garantin för att sprida risken mellan fler 
intressenter. Eftersom syndikerade lån till stor del har undersökts i andra 
samhang framstår det som intressant att undersöka effekterna av syndikering 
i samband med bankgarantier och remburser och hur det skiljer sig mot 
syndikering av lån. 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka de skillnader och likheter som kan 
ses mellan syndikerade lån och syndikerade garantier med utgångspunkt i 
syndikerade lån. Det framstår som troligt att de syndikerade lånen samt 
garantierna till viss del verkar på samma marknad eller att de var för sig 
utgör skilda marknader som till viss del är bundna till varandra. Vilka krav 
ställer den internationella handeln på lånen och garantierna och hur 
avspeglas det i den avtalstext som reglerar förhållandet mellan parterna? 
Vad är bakgrunden till de likheter och skillnader som finns mellan 
syndikerade garantier och syndikerade lån.  Eftersom syndikerade lån till 
stor del undersökts i andra sammanhang syftar denna framställning 
                                                 
1 Mellan en långivare och en låntagare. 
2 En remburs utgör i grund och botten  en betalningsform. Inom ramen för denna uppsats  
  kommer den dock behandlas som ett säkerhetsarrangemang. Gorton Lars, Rättsliga ramar 
  för internationella affärer-  en översikt,  2005, s 290, 294. 
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framförallt till att klargöra om syndikerade garantier uppställer särskilda 
krav vid syndikeringsprocessen och varför så är fallet. Hur ser syndikering 
av garantier ut?  
 

1.2 Metod samt disposition  
De rättskällor som använts är framförallt doktrin, rättsfall samt regelverk 
vilka inte kan jämställas med författningar. Anledningen till det något 
sparsmakade bruket av författningar beror delvis på ämnets internationella 
karaktär men även på en avsaknad av författningar. Detta medför att de 
regelverk och standarddokument som utformats av marknadsaktörer är den 
rättskälla som såväl syndikerade garantier och syndikerade lån stödjer sig 
på. Arbetet speglar dessutom diskussioner som förts med sakkunniga på 
området verksamma inom så väl SEB som Nordea. De diskussioner som 
förts har syftat till att ge en viss form av verklighetsanknytning men till följd 
av den individuella karaktär som tycks prägla varje transaktion har mer 
djuplodande intervjuer inte ansetts kunna ge en rättvis bild av internationellt 
branschbruk. Den doktrin som använts kan till största delen beskrivas som 
europeisk till sin natur. Detta beror på att utvecklingen har skett primärt på 
den europeiska marknaden. Allt eftersom har dock andra författare från 
såväl USA som Asien behandlat ämnet. Då uppsatsen inte gör anspråk på att 
skildra en viss rättsordning annat än för att exemplifiera utgör detta inte ett 
problem. Den multinationella doktrin som använts återspeglar snarare den 
internationella marknaden och dess tonvikt på Europeisk rättstradition. 
 
Matti Kurkelas bok Letters of credit and Bank guarantees under 
international trade law (andra upplagan) har sökts men inte kunnat 
lokaliseras. Boken har sökts i förhoppning om att kunna presentera relevant 
litteratur och om möjligt bringa ytterligare insikt i ämnet. Dessvärre har det 
inte visat sig möjligt att finna detta verk. 
 
Metoden kan endast delvis beskrivas som rättsdogmatisk. Utvecklingen på 
marknaden för såväl syndikerade lån som garantier drivs av marknaden 
själv. Det kan därför tyckas rimligt att avvägningen mellan doktrin och 
branschbruk blir olika beroende på vilket område som avhandlas. Mot 
bakgrund av syftet med uppsatsen har följande disposition ansetts lämplig. 
 
Första delen av uppsatsen berör syndikerade lån. Kapitlet avhandlar den 
marknad som de syndikerade lånen verkar på samt hur dessa lån konstrueras 
och vilka aktörer som verkar såväl vid lånets tillkomst som under dess 
löptid. Kapitlet visar dessutom vilka principer och klausuler som är 
essentiella och vilken funktion dessa fyller. 
 
Andra delen av uppsatsen syftar till att beskriva marknaden för 
internationella garantier. Här klargörs vilka garantiformer som spelar en stor 
roll på den internationella marknaden. Hur dessa fungerar och används inom 
internationell handel som säkerhetsarrangemang. Kapitlet avhandlar 
dessutom centrala begrepp, principer och klausuler för självständiga 
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bankgarantier on demand. Kapitlet förtydligar varför fokus har lagts på 
dessa garantier och deras betydelse. 
 
Tredje delen av uppsatsen berör så kallade standby letters of credit eller 
standby remburser vilka utgör ett amerikanskt alternativ till bankgarantier 
on demand. Då dessa fyller i stort sett samma funktion men svarar mot 
specifika krav på den stora amerikanska marknaden (och i viss mån utanför 
USA) avser detta kapitel att nyansera bilden av internationella garantier.3

 
  

Fjärde delen av uppsatsen avhandlar de specifika karaktärsdrag som finns i 
samband med syndikerade garantier. Här klargörs såväl likheter som 
skillnader gentemot syndikerade lån och varför det ser ut som det gör. 
Härmed förtydligas de skillnader och likheter som kan ses gentemot 
syndikerade lån.     
 

1.3 Avgränsning    
Det bör inledningsvis konstateras att denna uppsats på intet viss gör anspråk 
på att behandla alla aspekter av syndikerade lån bankgarantier eller 
remburser. Då det skulle innebära ett allt för stort åtagande att behandla 
dessa institut i sin helhet har ämnet avgränsats till att behandla de delar som 
är relevanta för den syndikerade garantimarknaden. Med andra ord har 
arbetet avgränsats till de former av garantier som används mest på 
marknaden vid internationella affärer. Genom granskning av doktrin samt 
samtal med de banker som agerar på marknaden har vissa former av 
garantiarrangemang framstått som ändamålsenliga att behandla. Framförallt 
rör det sig om självständiga bankgarantier med betalningsmekanismen on 
demand samt standby letters of credit. Uppsatsen berör följaktligen inte så 
kallade villkorsgarantier eftersom dessa inte svarar mot marknadens krav på 
samma sätt som demandgarantier. Trading letters of credit eller remburser i 
allmänhet som fyller en funktion av betalningsarrangemang vid 
internationella handelstransaktioner berörs inte heller. Deras funktion faller 
utanför syftet med de garantier som granskas i detta arbete.  
 
Denna uppsats berör syndikerade garantier och även om det är fullt möjligt 
att utfärda en flerpartsgaranti som en ”gemensam garanti” (där samtliga 
företrädare gemensamt svarar för hela beloppet, även varandras andelar) är 
det en lösning som motverkas av rent affärsmässiga skäl. Eftersom det är 
ovanligt med gemensamma garantier på den internationella arenan kommer 
dessa garantier, där bankerna står solidariskt ansvariga för varandras 
åtagande, inte beröras ytterligare i denna framställning.4

 
  

Storleken på de avtal som berörs i uppsatsen är imponerande för att inte 
säga ohanterliga. Det är därför inte rimligt att söka behandla samtliga 

                                                 
3 Mugasha Agasha, The Law of Letters of Credit and Bank guarantees , 2003, s 19.     
4 Wedsley J & G.A Penn, Penn,& Penn: The Law Relating to Domestic Banking, Banking 
Law volume 1, 2000, s  544 ff. 
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klausuler. Istället har de klausuler som, enligt författarens mening, beskriver 
de intressantaste karaktärsdragen hos avtalen valts ut.  
 
 

1.4 Terminologi 
Det råder en viss begreppsförvirring inom ämnesområdet garantier. 
Begreppet garantier har i denna uppsatts framförallt behandlats utifrån 
engelsk och amerikansk terminologi mot bakgrund utav den betydelse dessa 
rättssystem har haft för utvecklingen av internationella garantier. I den mån 
svensk doktrin behandlar ämnet framstår det som att garantier, liksom i 
anglosaxisk doktrin, framförallt avser självständiga garantier (i förhållande 
till det underliggande avtalet).5

 

 I detta arbete omfattar garantier såväl 
bankgarantier som standby letters of credit (Standby remburser) såvitt inget 
annat anges. Anledningen till detta är för att bidra till läsarvänlighet och 
systematik. I vissa avsnitt används garanti för att beteckna endera 
bankgarantier eller standby remburser. Avsikten är att bidra till ett varierat 
språk där det ändå klart framgår vad begreppet avser att omfatta. Beroende 
på sammanhang kan garantibegreppets omfattning klarläggas utan problem.     

I uppsatsen används uttrycket demandgarantier för att beskriva 
bankgarantier on demand. Regelmässigt används uttrycket demandgarantier 
numera i såväl doktrin som andra sammanhang.   
 

                                                 
5 Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, 2004, s 4. 
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2 Syndikerade Lån 
Internationella syndikerade lån utgör ett attraktivt sätt att finansiera sin 
verksamhet för låntagare i behov av stora krediter. Ett faktum som till stor 
del beror på att kreditgivare ställer sig positiva till den säkerhet som ett 
sådant arrangemang medför jämfört med bilaterala lån.6 Syndikerade lån 
kan tillhöra endera av två kategorier. Antingen tillhör lånet kategorin Term 
Loans vilka definieras som ett lån ställt på en viss bestämd tid till ett 
bestämt belopp och som endast kan hävas under vissa förutsättningar. Ett 
syndikerat lån kan även tillhöra kategorin Revolving Loans vilket innebär att 
det utlånade beloppet kan variera inom vissa gränser som parterna kommit 
överens om under avtalstiden.7 Det syndikerade lånet innebär kortfattat som 
Woods beskriver det att två eller fler banker kommer överens om att ge en 
kredit till en låntagare på gemensamma villkor under ett avtal.8 Som 
kommer beskrivas utförligare nedan medför denna typ av lån både fördelar 
och nackdelar för de inblandade parterna.9

 
    

2.1 Historik 
Marknaden för syndikerade lån sträcker sig tillbaka till efterkrigstiden i 
USA där banker10 började ställa ut företagslån för tre- till femårs perioder. 
Detta skilde sig från den, för tiden, gängse form av utlåning som strävade 
efter att matcha lån och depositioner i tiden vilket innebär att de lån som 
utställdes skulle täckas av storleksmässigt motsvarande insättningar. Av den 
anledningen utställdes lån sällan för perioder som översteg ett år. Denna 
omställning beredde vägen för den syndikerade lånemarknaden. De nya 
lånen som sträckte sig mellan tre till femår krävde att bankerna exponerade 
sig i högre grad. Ofta långt över den gräns som ansågs lämplig för 
risktagande. För att komma runt detta började banker gå ihop och erbjuda 
krediter inom ramen för ett avtal och med ett ombud som agerar mot 
låntagaren. Det tog därefter inte lång tid innan bankerna började erbjuda 
syndikering som en ny etablerad banktjänst.11

                                                 
6 Macdonald P Robert, International Syndicated Loans, 1982, s 1. 

 Övergången från ett koncept 
där bankerna erbjöd syndikering som en tjänst till sina kunder till en 
renodlad affärside utvecklades inte i USA utan i Europa och framförallt i 
London. Denna syn kan visserligen diskuteras och det framstår som 
tvivelaktigt att amerikanska jurister skulle ha samma syn på utvecklingen. 
Huruvida amerikaner eller engelsmän har utvecklat syndikerade lån som 
affärside kan diskuteras. Det framstår i vart fall som klarlagt att det rör sig 

7 Wood R Phillip, Law and Practice of International Finance,2008, s 93.  
8 Wood R Phillip, International Loans, Bonds and securities regulation, 1995, s 90. 
9 Ibid. s 91. 
10 Företrädesvis ”Commercial banks” som sysselsätter sig med traditionell in- och utlåning  
    tillskillnad från ”investment banks” som främst sysselsätter sig med finansiering och   
    derivat. Se Valdez Stephen, An Introduction to Global Financial Markets, 2010, s 73.   
11 Macdonald P Robert, International Syndicated Loans, 1982, s 2. 
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om en anglosaxisk rättslig konstruktion. Den moderna syndikerade 
lånemarknaden synes ha utvecklats i London av banker med små 
balansräkningar som inte tillät de stora lån som en allt större del av deras 
företagskunder krävde.12  Den bank som fick till uppgift att arrangera lånet 
fick möjlighet att ta ut en avgift och inte sällan så är det också den banken 
som tar på sig rollen som ombud13 för syndikatet när det väl är etablerat. 
Framväxten av den såkallade Eurodollar marknaden14 hade under 1960 talet 
attraherat ett stort antal utländska banker till London. Dessa nykomlingar 
såg möjligheterna med den syndikerade lånemarknaden och snart började 
bankerna marknadsföra konceptet med syndikerade lån till företag.15

 
  

Idag är de flesta banker som agerar på internationell basis involverade i den 
syndikerade lånemarknaden som anses centrerad till New York, Hong Kong 
samt London. Framförallt London har dessutom utvecklats ett inflytelserikt 
branschorgan som beskrivs utförligt nedan.16

2.2 Marknad 

  

När ett företag behöver finansiera sin verksamhet eller ett stort projekt kan 
det välja att göra det genom ett företagslån. Banken som företaget vänder 
sig till gör då en bedömning av om den önskvärda krediten är möjlig och 
lönsam att tillhandahålla. Anser banken att lånet är för stort eller att risken 
med att tillhandahålla lånet ensam exponerar banken för kreditförluster i 
alltför hög grad kan ett syndikerat lån var lösningen. Banken kommer då 
överens med låntagaren om att arrangera ett syndikat av banker som genom 
gemensamma ansträngningar lämnar en kredit på det önskade beloppet.17

 
 

2.2.1 Den Primära syndikerade lånemarknaden 
Den syndikerade lånemarknaden brukar delas upp mellan den primära och 
den sekundära marknaden. Med den primära marknaden avses den marknad 
där lånen ingås mellan låntagaren och de banker som ingår i syndikatet. Den 
primära marknaden för syndikerade lån har vissa utmärkande egenskaper 
som gör den attraktiv. Marknaden är flexibel och kan anpassas efter såväl 
låntagaren som syndikatets förutsättningar och önskemål. Det gör att det 
specifika lånet i hög grad kan förhandlas och de covenants18

                                                 
12 Andrew Fight, Essential Capital Markets- Syndicated lending, 2004, s2. 

 som behövs 

13 Kommer nedan beröras under rollen ”Agent bank” 
14 Ursprungligen så syftar det på handel med dollar utanför USA framförallt i Europa. Idag  
   talar vi istället om Eurocurrencies vilket kan åsyfta handel med vilka andra valutor som 
   helst om det görs utanför valutans  naturliga hemmamarknad. Se Valdez Stephen, An  
    Introduction to Global Financial Markets, 2010, s 166 f.  
15 Andrew Fight, Essential Capital Markets-  Syndicated lending, 2004, s2 f. 
16 Ibid. s 3. 
17 Gorton Lars, associationsrättsliga och sakrättsliga frågeställningar i anslutning till  
    syndikerade lån – några reflektioner, 2010, s 85.    
18 Covenants (förpliktelser) är krav som ställs på låntagaren i utbyte mot det kapital som  
    långivarna ger. Långivaren anses ha ett intresse i låntagarens verksamhet eftersom denne 
    har lånat ut kapital till verksamheten och därför genom covenants kan anses ha rätt att  
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kan på så sätt spegla de individuella förutsättningarna för aktörerna. De 
banker som erbjuder syndikerade lån konkurrerar genom att hitta anpassade 
lösningar till sina kunder. En annan fördel är att syndikering även kan ske 
genom Revolving Facilities19 vilket innebär att en kund kan använda lånet 
för att möta tillfälliga problem med likviditet i verksamheten utan att binda 
upp sig för ett bestämt lånebelopp.20

  
 

 

2.2.2 Den Sekundära syndikerade 
lånemarknaden 

Det har utvecklats en sekundär marknad för syndikerade lån vilket innebär 
att olika investerare kan idka handel med delar av lånen genom att syndikat- 
medlemmar säljer sin andel av krediten till utanförstående som då ersätter 
dem helt eller delvis i syndikatet. Sedan 1990 har den sekundära marknaden 
fullkomligen exploderat och endast under 1990 talet växte den med 
1200%.21 Detta kan endast till viss del förklaras genom en ökning av 
transaktioner på den primära marknaden. En troligare förklaring kan vara att 
bankerna ville sälja av sina lån för att skydda sig från en stigande andel 
betalningsinställelser och återkallade lån som svepte över marknaden i 
början av 1990 talet. Trots de speciella förutsättningar som till viss del 
förklarar ökningen torde fördelar som ökad flexibilitet ge en troligare 
förklaring till framväxten av den sekundära marknaden.22

 
  

Marknadsaktörer insåg snart att det fanns ett behov av ett standardiserat 
branschbruk och standardiserade modeller för handeln med syndikerade lån 
för att möta behoven hos denna nya marknad. Som en respons på detta 
behov skapades i USA en organisation benämnd LSTA23 med syftet att 
synkronisera och strukturera marknaden. Den sekundära lånemarknadens 
framgångar inspirerade framstående marknadsaktörer i London till att skapa 
LMA, en organisation som kommer beskrivas utförligt nedan. LSTA fick 
aldrig en lika framstående roll som LMA till följd av att utvecklingen kom 
att drivas från Europa.24

 
  

För att aktörerna ska kunna köpa och sälja lånen är det viktigt att det 
ursprungliga låneavtalet förses med en Transferability klausul. Denna ger en 
långivare rätt att sälja sin plats i syndikatet och därmed sin del i det 
syndikerade lånet. Den sekundära marknaden anses bestå av tre segment: 

                                                                                                                            
    exempelvis begränsa skadlig utdelning från företaget.   
19 Revolving facilities innebär att lånebeloppet inte är fixerat. Låntagaren kan  
    låna upp till ett visst belopp under den tid som lånet löper och minska samt höja  
    belåningen så länge det sker enligt de avgränsningar som avtalet anger. 
20 Taylor Allison, Sansone Alicia, The handbook of Loan syndications and Trading, 2007 s    
    157. 
21 Andrew Fight, Essential Capital Markets- Syndicated lending, 2004, s 146f. 
22 Rhodes Tony, Syndicated lending, practice and documentation, 2004, s 495 f. 
23 Loan Syndications and Trading Association, Inc (LSTA). 
24 Andrew Fight, Essential Capital Markets- Syndicated lending, 2004 s 148. 
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lån som värderas till sitt nominella värde, högrisk lån samt krisdrabbade 
eller problematiska lån. Det är framförallt den senare kategorin av lån som 
är mest negotiabel till sin natur och som därför oftast säljs vidare.   Trots att 
den sekundära marknaden har ökat markant i storlek utgör den primära 
marknaden den överlägset största andelen av den totala marknaden för 
syndikerade lån.25

   
 

 

2.3 Loan Market Association (LMA) och 
dess funktion 

LMA (Loan market association) är en branschorganisation för bland annat 
syndikerade lån. LMA etablerades 1996 på initiativ av ett flertal 
framstående aktörer i London. London har varit och är än idag ett centrum 
för den syndikerade lånemarknaden. Syftet med organisationen var att 
åstadkomma gemensamma lösningar på de utmaningar som marknaden 
erbjöd. Tanken var att enskilda aktörer på marknaden skulle kunna bruka de 
gemensamt framtagna dokumenten för att harmonisera och underlätta 
arbetet med att utforma dokumenten.26 Första uppgiften som organisationen 
tog sig an var att strukturera den andrahandsmarknad för lån som nyligen 
utvecklats. LMA ville standardisera och förenkla de dokument som 
marknaden vilade på, förenkla försäljningen av lån samt etablera ett 
branschbruk för marknaden. Efterhand började LMA se över den primära 
marknaden för syndikerade lån. De första dokumenten som presenterades 
utgjordes av rekommenderade standarddokument för värderingen av olika 
sorters syndikerade lån. Dokument utvecklades för olika typer av 
syndikerade lån såväl Term Loans som Revolving Loans. Eftersom 
organisationen utgörs av marknadsaktörer drivs arbetet framåt av de trender 
som uppstår på marknaden. De huvudsakliga trender som styrt arbetet på 
senare år har varit den ökade globaliseringen av lånemarknaden samt den 
inverkan EU har haft på banksektorn. Det bör tilläggas att New York 
marknaden samt stora banker som tyska Deutsche bank har satt sin prägel 
på organisationen.27

 
 

I Januari 2004 presenterades en mall som aktörer på marknaden skulle 
kunna använda sig av som utgångspunkt vid utformande av avtal för 
lånefinansiering av projekt, företag eller vad det än må vara.28 Dokumenten 
anpassas efter hand av organisationen som idag har ett flertal av Sveriges 
största advokatbyråer och samtliga banker som medlemmar29

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

 vilket antyder 

    83 f.  
26 Rhodes Tony, Syndicated lending, practice and documentation, s Xxiii f.  
27 Ibid. 
28 Rhodes Tony, Syndicated lending, practice and documentation, s XXv samt 
    Artikel, Ekbom Per Gustaf, Engelska låneavtal blir standard, 2005, s 21.  
29 Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Advokatfirman Vinge KB, Advokatfirman Lindahl,  
    Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Advokatfirman Cederquist, Advokatfirman  
    DLA Nordic KB med flera http://www.loan-market-assoc.com/institution.aspx (2011- 

http://www.hammarskiold.se/�
http://www.cederquist.se/�
http://www.loan-market-assoc.com/institution.aspx�
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ett stort genomslag för branschorganisationens dokument och mallar även 
på den svenska marknaden. Tilläggas bör att olika syndikerade lån skiljer 
sig åt från varandra i mycket hög grad till följd av de unika förutsättningar 
som utgör grunden till varje individuellt avtal. Av den anledningen bör 
LMA:s dokument ses som en utgångspunkt varifrån avtalet förhandlas 
snarare än ett standardavtal.30

 
  

2.4 Syndikatets struktur och primära 
aktörer  

Ett syndikerat lån upprättas mellan en låntagare och flera långivare som går 
ihop och bildar ett syndikat. Som tidigare nämnts kommer bankerna överens 
om att lämna lån till en låntagare på samma villkor i ett gemensamt avtal 
men som individuella lån. Beroende på hur många banker som deltar kan 
lånen betecknas på olika sätt, exempelvis betecknas ett lån som ett club loan 
om det är få banker som deltar. I korthet kan strukturen beskrivas så att 
låntagaren ger ett mandat till en eller flera banker att arrangera lånet på de 
villkor som önskas av låntagaren (långivarna har naturligtvis en del att säga 
till om vilket beskrivs nedan). Den bank som får uppdraget betecknas 
vanligen Arranging bank31 och denna förväntas sammanställa ett 
Information memorandum som förklarar vem låntagaren är samt annan 
information av intresse för de banker som kan tänkas vilja ingå i syndikatet. 
Arrangörsbanken ansvarar sedan för att sätta ihop syndikatet och förhandla 
fram det slutliga avtalet.32 Efter att avtalet förhandlats fram och det 
syndikerade lånet börjat löpa ersätts arrangörsbanken av en Agent bank vars 
uppgift är att administrera lånet under dess löptid samt den information som 
löper mellan låntagaren och syndikatet.33 De fyra huvudaktörer som kunnat 
identifieras är med andra ord låntagaren, de banker som deltar i syndikatet, 
Arrangörsbanken samt Agentbanken. Låntagaren är normalt sett ett företag i 
behov av pengar under de villkor som beskrivits ovan. De banker som deltar 
i syndikatet kan som beskrivits ha ett flertal skäl till att deltaga. Arrangörs- 
och Agentbankens roller behöver dock en utförligare förklaring och 
introduktion delvis eftersom det samtidigt förklarar hur syndikatet formas.34 
Inom ramen för ett syndikerat lån kan parterna kombinera olika instrument 
tex en bankgaranti, remburs eller företagsobligation. Det visar tydligt på 
fördelarna med den flexibilitet som anses utmärka syndikerade lån.35

 
  

                                                                                                                            
    01-31). 
30 LMA:s hemsida http://www.loan-market-assoc.com/pages.aspx?p=8.  
31 Arrangörs bank. 
32 Wood R Phillip, Law and Practice of International Finance, 2008, s 94.  
33 Mugasha Agasha, The Law of Multi Bank Financing- syndicated loans and the 
   Secondary Loan Market, 2007, s 404 ff. 
34 Graham Roberts, Law Relating to International Banking, 2003, s 79f. 
35 Mugasha Agasha, The Law of Multi Bank Financing- syndicated loans and the 
   Secondary Loan Market, 2007, s 23.  

http://www.loan-market-assoc.com/pages.aspx?p=8�
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2.4.1 Arrangörsbank  
Arrangörsbanken har framförallt tre uppgifter. För det första att assistera 
låntagaren i att förfärdiga ett Information memorandum. För det andra 
hantera intresseanmälningar från potentiella syndikats medlemmar. För det 
tredje att förhandla fram låneavtalet samt övrig dokumentation.36 Arrangörs- 
banken verkar innan låneavtalet formats och verkar på uppdrag av 
låntagaren med uppgift att forma syndikatet.3738

 
 

2.4.1.1 Uppdrag: arrangera lånet 
Låntagaren ger arrangörsbanken (eller gruppen av banker som fyller den 
funktionen) ett mandat att upprätta syndikatet på vissa villkor. Dessa 
preciseras i ett term sheet, vilket innehåller information om det tänkta lånet 
(såsom storlek, återbetalning samt räntor), låntagaren samt de relevanta 
avgifter som bankerna betingar sig.39 Efter att arrangörsbanken fått sitt 
mandat börjar denna att marknadsföra lånet samt sätta samman syndikatet. 
Svårigheten för banken är att rätt prissätta lånet, avgöra vilka villkor som 
ska gälla samt vilken förfallotid lånet ska ha. Första steget blir att samla 
ihop intressenter och det görs med fördel genom att olika versioner av term 
sheet ges ut till dem som kan tänkas vara intresserade.40 En låntagare kan 
välja att själv arrangera lånet men det kan medföra vissa problem. Risken är 
att låntagarens bristande erfarenhet ger upphov till misstag i form av 
juridiska och marknadsmässiga missbedömningar och att det bjuds in 
olämpliga banker till syndikatet är överhängande.41 Arrangörsbanken åtar 
sig ofta att arrangera lånet på basis av best effort. Detta innebär att banken 
ska göra sitt bästa för att arrangera lånet men att låntagaren inte garanteras 
något resultat. Förutom best effort kan banken eller bankerna som 
arrangerar lånet förbinda sig att utställa hela lånet för det fall att ett syndikat 
inte kan formas. Ett sådant åtagande är dock ofta begränsat i så pass hög 
grad att det kan ifrågasättas om det fyller något syfte. Ofta införs det en så 
kallad market- flex klausul vilken möjliggör för arrangören att i viss mån 
förändra prissättningen av lånet, eller dess struktur, inom vissa ramar för att 
oanade marknadsvillkor inte ska göra uppdraget omöjligt.42

                                                 
36 Wood Phillip, Law and Practice of International Finance, 2008, s 96. 

  

37 Graham Roberts, Law Relating to International Banking, 2003, s 79. 
38 Arrangörsbanken kan inte ses som agent för vare sig syndikatet eller låntagaren. 
    Arrangören verkar åt både syndikatet samt låntagaren men vid olika tidpunkter under 
    processen. Se Wood Phillip, Law and Practice of International Finance, 2008, s 96f. 
39 Mugasha Agasha, The Law of Multi Bank Financing- syndicated loans and the 
   Secondary Loan Market, 2007, s 100 ff. 
40 Graham Roberts, Law Relating to International Banking, 2003, s 79. 
41 Mugasha Agasha, The Law of Multi Bank Financing- syndicated loans and the 
   Secondary Loan Market, 2007, s 106. 
42 Wood R Phillip, Volume 3, International Loans, Bonds, Guarantees, Legal Opinions ,  
    2007, s 4 ff.  
    (förutom krav på best effort kan det tilläggas att de banker som ska ingå i syndikatet   
     ska inneha ett trovärdigt betyg ifrån kreditvärdingsinstitut såsom Moody),  
     Multicurrency Term Facility Agreement (från Clifford Chance, Mugasha Agasha, 527)  
     Avsnitt  9, kategori 24. 
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2.4.1.2 Information Memorandum 
De banker som uttrycker ett intresse är naturligtvis i behov av mer 
information och kommer därför att få ett Information Memorandum som 
innehåller mer information om lånet, låntagaren och dennes finansiella 
situation. Därutöver återfinns information om olika faktorer som kan 
inverka på låntagarens möjligheter att återbetala lånet.43 Bankerna som 
emottager dokumentet ombeds att uttrycka ett intresse för att ingå i 
syndikatet. Om tillräckligt många är intresserade börjar arrangörsbanken 
formulera låneavtalet.44

 

 Det bör här tilläggas att bankerna måste utföra en 
egen kreditprövning, de kan inte förlita sig på att all väsentlig information 
återfinns i informations dokumentet.   

Eftersom arrangörsbanken är involverad i att sammanställa den information 
som återfinns i dokumentet exponerar sig banken för skadeståndsanspråk. 
Anspråk kan uppkomma genom att de banker som läser informationen 
förlitar sig på denna för att avgöra om de ska ingå i syndikatet. I de fall 
informationen visar sig vara felaktig kan det ses som en form av bristande 
aktsamhet. Eftersom dokumentet och dess information i grund och botten 
härrör från låntagaren kan denne hållas ansvarig för information som är 
felaktig eller missvisande. Låntagaren garanterar normalt sett att dess 
Information Memorandum inte är missvisande eller att viktig information 
undanhålles. För det fallet att det senare visar sig att informationen var 
felaktig i strid med låntagarens uttalande måste syndikatet visa att det 
förlitat sig på informationen. Låntagaren kan därefter stämmas för att 
vårdslöst ha lämnat felaktiga uppgifter. För det fall bankerna i syndikatet 
skulle vilja hålla låntagaren ansvarig för informationen upptäcker de ofta att 
det är för sent eftersom låntagaren är insolvent. Bankerna måste då vända 
sig emot arrangörsbanken som hjälpt till med att sammanställa 
informationen. För att skydda sig emot dylika anspråk kräver ofta 
arrangörsbanken att dokumentet förses med friskrivningsklausuler. En sådan 
klausul förtydligar att all information härstammar från låntagaren och att 
arrangörsbanken inte ansvarar för informationen på något sätt.45

 
 

   

2.4.1.3 Arrangera syndikatet samt förhandla 
 
När tillräckligt många banker har uttryckt ett intresse för att ingå i 
syndikatet påbörjas förhandlingar om det avtal och den dokumentation som 
dikterar lånets villkor. Förhandlingarna bedrivs mellan låntagaren och 
arrangörsbanken om villkoren för lånet och när dessa avslutats kommer 
övriga banker i syndikatet få granska resultatet. Det tas hänsyn till de 
kommentarer som syndikatsbankerna kan tänkas ha, men det finns sällan 
                                                 
43 Mugasha Agasha, The Law of Multi Bank Financing- syndicated loans and the 
   Secondary Loan Market, 2007, s 101. 
44 Graham Roberts, Law Relating to International Banking, 2003, s 79. 
45 Cranston Ross, Principles of banking law, 2002, s 61f.   
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utrymme, tidsmässigt, för nya vidlyftiga förhandlingar enligt Graham.46 
Arrangörsbanken har i denna situation till uppgift att balansera olika 
intressen. Arrangören kan inte underkasta sig för många av låntagarens 
önskemål eftersom det kan bli svårt att få övriga syndikatet att gå med på 
det. Samtidigt kan arrangören inte förhandla för hårt eftersom det kan skada 
förhållandet till låntagaren som banken ofta har en särskild relation till.47

 
   

Som ses ovan krävs det en hel del av arrangören för att förhandla fram lånet 
och få det att passa samtliga parter. För att förhandlingen ska bli 
framgångsrik krävs det att arrangören har bra kännedom om såväl 
marknaden som låntagaren.48 Arrangören och låntagaren vill båda att 
förhandlingen av olika covenants och villkor ska utmynna i rimliga 
åtaganden som låntagaren klarar av att möta. Detta eftersom överträdelse av 
covenants och klausuler, beroende på avtalet, kan utlösa såväl vitesbelopp 
som att lånet sägs upp. Huruvida det är vanligt att vitesbelopp utställs i 
avtalet är oklart. Enligt Mugasha ägnas mycket tid, vid lån till privata 
låntagare, åt att utforma finansiella covenants med tyngdpunkt på företagets 
kassaflöde. Statliga låntagares covenants utgörs ofta av en genomgående 
analys av politiska och ekonomiska faktorer som kan påverka lånets 
fullgörande.49

 
 

När förhandlingarna är avslutade och avtalet är färdigt har samtliga parter 
haft en viss möjlighet att påverka utformningen. De klausuler och covenants 
som utgör avtalet formas under förhandlingarna och framförallt 
arrangörsbanken synes ha en viktig roll att spela för hur avtalet utformas. 
Syndikatet verkar endast ha en begränsad möjlighet att påverka slutresultatet 
eftersom merparten av förhandlingarna skett innan de framför sina 
synpunkter. Som synes påverkar långivarnas intressen i hög grad hur lånet 
utformas.50

 
 

2.4.2 Agent bank 
När arrangörsbanken har förhandlat fram lånet och syndikatet är format 
utses en agentbank som kan agera åt bankerna i förhållande till låntagaren. 
Enligt Graham är det vanligt att arrangörsbanken åtar sig positionen som 
agentbank för att fortsätta vårda sin relation med låntagaren samt ta del av 
den publicitet som en framskjuten position i ett stort lån innebär. På grund 
av de allmänna principer som styr syndikerade lån kan varje bank i 
syndikatet att bedöma om de ska låta en överträdelse av avtalets villkor 
passera eller ej, vilket medför ett betydande osäkerhetsmoment för 
låntagaren. I låneavtalet uttrycks det specifikt att agentbanken utövar sitt 

                                                 
46 Graham Roberts, Law Relating to International Banking, 2003, s 80. 
47 Ibid. 
48 Mugasha Agasha, The Law of Multi Bank Financing- syndicated loans and the 
   Secondary Loan Market, 2007, s 129. 
49 Mugasha Agasha, The Law of Multi Bank Financing- syndicated loans and the 
   Secondary Loan Market, 2007, s 129 f.  
50 Graham Roberts, Law Relating to International Banking, 2003 s 82 
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uppdrag för syndikatets räkning och inte låntagaren.51 Arrangörsbanken 
agerar i en fas av det syndikerade lånet där inget avtal existerar och kan 
därför inte få sitt uppdrag explicit utformat i ett avtal. Agentbanken å andra 
sidan har inte det problemet utan dess uppdrag brukar definieras och 
avgränsas inom det specifika avtalet. Den kritiska punkten för agenten är att 
få sitt uppdrag noggrant avgränsat för att inte utsätta sig för 
skadeståndsanspråk ifrån det övriga syndikatet.52

 
 

Agenten åtnjuter en blygsam kompensation för sin administrativa roll. 
Avgiften täcker normalt sett inte risken för skadestånd på grund utav 
begångna misstag från agenten sida. Eftersom agenten inte kompenseras för 
risken att drabbas av skadestånd är det föga förvånande att agenten, som 
ovan nämnts, är noga med att dess ansvar och uppgifter i detalj beskrivs i 
låneavtalet för att undvika att ytterligare ansvar tolkas in. Bankerna i sin tur 
är ofta ovilliga, enligt Woods, att låta agenten agera för dem i större 
utsträckning än vad som är nödvändigt. Syndikatet brukar snarare föredra att 
fatta egna beslut under lånets löptid. Sålunda förefaller parternas intressen 
sammanfalla i detta avseende.53

 
 

2.4.2.1 Agentens uppdrag 
Agentens uppdrag brukar beskrivas som rent administrativt. Den bank som 
åtar sig uppdraget förväntas utföra ett flertal uppgifter som syndikatets 
mellanman till låntagaren. Agenten ska vidarebefordra information från 
låntagaren till det övriga syndikatet vilket möjliggör för syndikatet att 
avgöra om låntagaren lever upp till sina skyldigheter enligt avtalet. Agenten 
förväntas även undersöka att de villkor som krävs för att lånet ska träda 
ikraft också har uppfyllts.54

 
  

Agentens befogenheter är alltså kraftigt avgränsade för att skydda alla 
parters intresse. En av få befogenheter som agenten av bekvämlighetsskäl 
ofta brukar delges är möjligheten att kräva in information för att kunna 
fullgöra den begränsade övervakningsfunktion55 som agenten innehar. 
Agenten ska i övrigt informera syndikatet om det uppstår events of default56

                                                 
51 Graham Roberts, Law Relating to International Banking, 2003, s 86. 

 
samt ansvara för eventuella säkerhetsrätter och se till att dessa är formenligt 

52 LMA 26.2, 26.6 och Wood Phillip, Law and Practice of International Finance, 2008, s 
    96. 
53 Wood R Phillip, Volume 3, International Loans, Bonds, Guarantees, Legal Opinions,   
     2007, s 120. 
54  Dessa villkor brukar benämnas ”Conditions Precedent” och innefattar en kontroll av att  
     all dokumentation som behövs för att lånet ska kunna ges också stämmer och finns på 
     plats. Om villkoren inte uppfylls är effekten att syndikatet inte behöver verkställa lånet 
     Se Walker A George, International Loan Finance s 20. 
55 Det är viktigt att påpeka att agenten inte behöver kontrollera att den information som  
    Inkommer är korrekt och inte missvisande. 
56 Event of default kan närmast beskrivas genom de effekter som det kan ge upphov till: 1.  
    Det ger banken en rätt att återkalla lånet 2. Banken kan återkalla sin tidigare åtaganden 
    att utställa lån 3. Det hindrar lån som endast väntar på att Conditions Precedent ska 
    uppfyllas 4. Genom såkallade Cross-Default klausuler så kan det även innebära att andra 
    lån återkallas. Se Wood Phillip, Law and Practice of International Finance, 2008, s 100. 
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registrerade i de fall det behövs. Slutligen åligger det agenten att 
administrera avgifter, amorteringar och andra transaktioner mellan 
låntagaren och syndikatet.57

 
 

2.4.2.2 Agentens Fiduciary duties 
En agent är enligt engelsk rätt skyldig sin principal, så kallade fiduciary 
duties. Det anses medföra att agenten ska se till att inte agera för andra 
intressen än principalen, inte tillskansa sig några andra inkomster av 
förhållandet än de som överenskommits, inte delegera sitt ansvar utan 
tillstånd, iaktta aktsamhet när denne utför sitt uppdrag samt iaktta den 
sekretess som erfordras.58 En arrangörsbank är å andra sidan inte skyldig att 
iaktta fiduciary duties gentemot någon part om inte banken uttryckligen tar 
på sig ett sådant ansvar.59

 
  

Agentbankens förhållande till syndikatet påkallar en skyldighet att iaktta 
fiduciary duties enligt allmänna principer. Den skyldigheten brukar dock 
avtalas bort vilket generellt accepteras. Enligt Woods beror det på att 
agentens minimala möjligheter att påverka syndikatets legala position 
svårligen kan kombineras med omfattande omsorgsplikter.60

 
    

2.5 Grundläggande principer  
Som tidigare nämnts är syftet med syndikering främst att sprida risken 
mellan flera banker. Efter att arrangören satt ihop syndikatet och låneavtalet 
förhandlats fram kan stora skillnader föreligga mellan såväl olika syndikat 
som de avtal som styr såväl förhållandet inom syndikatet som mellan 
syndikatet och låntagaren. Gemensamt för de flesta syndikat är dock ett 
antal gemensamma principer och klausuler som nu kommer beröras.61

 
  

2.5.1 Individuellt  proportionerliga och 
jämställda åtaganden 

Varje banks åtagande mot låntagaren är individuellt. Det kan jämföras med 
solidariskt ansvarstagande vilket hade inneburit att bankerna ansvarar för 
varandras skulder.62

                                                 
57 Wood R Phillip, Volume 3, International Loans, Bonds, Guarantees, Legal Opinions,  

 Varje parts åtagande är med andra ord separerat ifrån 
de övrigas vilket gör att de rättigheter som avtalet medger utövas enskilt om 

    2007, s 121. 
58Walker A George, International Loan Finance s 20. 
59 Cranston Ross, Principles of Banking Law, 2002, s 59 and UBAF Ltd. V. 
    European American Banking Corp[1984] QB 713 728.  
60 Wood R Phillip, Volume 3, International Loans, Bonds, Guarantees, Legal Opinions,  
    2007, s 122 samt Multicurrency Term Facility Agreement (från Clifford  
    Chance, mugasha agasha, 562) Klausul 26.4. 
61 Walker A George, International Loan Finance, s 12f. 
62 Ibid. 
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inte avtalet stadgar annorledes. Det medför också att varje banks lån till 
låntagaren är att se som ett separat lån varför ingen bank är ansvarig för 
övriga bankers åtaganden inom syndikatet.63 Viktigt att påpeka är dock att 
lånen ställs på samma villkor enligt samma avtal.64 Låntagarens betalning 
av lånen eller andra avgifter kommer därför att fördelas mellan bankerna i 
proportion till de åtagande som bankerna gjort. Banker som tar emot 
betalning av låntagaren får därför endast tillägna sig en del som är 
proportionell mot det åtagande som banken gjort. Resterande belopp ska 
återbetalas till agentbanken för att sedan betalas ut proportionerligt till 
syndikatet. För att åstadkomma detta används bland annat såkallade Pro 
rata sharing- klausuler 65 Genom Pro rata sharing- klausulen skapas 
jämställdhet mellan bankerna. Ingen bank ges därför möjlighet att ta en 
större del av de intäkter som tillfaller syndikatet än vad denne har rätt till. 
Pro rata klausulen tillämpas dock inte för att fördela intäkter från rättsliga 
tvister där vissa banker valt att stå utanför. I de fallen anses banken ha 
avstått från sin rätt.66 En annan klausul som verkar för jämställdhet är Pari 
passu som stadgar att långivarna inte ska missgynnas i förhållande till 
låntagarens andra borgenärer ifall denne skulle bli försatt i konkurs. Här 
verkar visserligen jämställdheten mellan syndikatet och andra borgenärer 
snarare än inom syndikatet men förhållandet är trots det värt att 
uppmärksamma.67 68

 
 

2.5.2 Demokrati 
Det är inte svårt att föreställa sig svårigheterna för syndikatet att agera 
samfällt mot bakgrund av medlemmarnas autonoma ställning. För att 
möjliggöra gemensam handlingskraft för syndikatet stadgas ofta en 
möjlighet till majoritetsbeslut som minoriteten är skyldig att följa. 
Majoritetsbesluten tas ofta med vanlig enkel majoritet och rösterna vägs i 
förhållande till storleken på varje lån. I de situationer som majoritetsbeslut 
är tillåtna ges agenten befogenhet att agera i syndikatets ställe. Enligt 
Walker begränsas möjligheten till majoritetsbeslut ofta i låneavtalet då 
bankerna ofta är ovilliga att frånsäga sig sin beslutande rätt. Begränsning av 
möjligheten till majoritetsbeslut görs dels genom att det kan krävas 
kvalificerad majoritet i form av 2/3 majoritet samt genom att de områden 
där sådana beslut får tas begränsas.  Områden där majoritetsbeslut är vanliga 
inkluderar beviljande av ansvarsfrihet då låntagaren misslyckats med att 
leva upp till olika covenants, samt beviljande av dispens för låntagaren för 
mindre allvarliga avtalsbrott.69

                                                 
63 LMA single currency Term facility Agreement 2004(LMA), Klausul  2.2.A, 2.2.B samt 

 Vad gäller beviljande av ansvarsfrihet så är 
det tillåtet för bankerna att bevilja sådan även om det bara drabbar en 

    2.2.C 
64 Wood Phillip, Law and Practice of International Finance, 2008, s 97. 
65 LMA 5.4.A 
66 LMA 27.5 B 
67 LMA 27, LMA 28 
68 Mugasha Agasha, The Law of Multi Bank Financing- syndicated loans and the 
   Secondary Loan Market, 2007, s 234. 
69 Walker A George, International Loan Finance, s 14. 



 22 

minoritet av syndikatet så länge det finns godtagbara kommersiella skäl till 
beslutet.70

2.5.3 Syndikatets begränsade agentfunktion 

        

Ovan har Agentbankens roll och dess funktion beskrivits. Anledningen till 
att syndikatet behöver en agent som agerar å syndikatets vägnar beror 
mycket på dess medlemmars självständighet. Ett stort syndikat kan 
innehålla hundratals banker vilket väsentligen försvårar kommunikationen 
mellan låntagaren och syndikatet.71 Eftersom låntagaren förväntas 
kommunicera med syndikatet samt betala avgifter, räntor och amortera lånet 
anser syndikatet det ofta nödvändigt att utse en agent.72 Genom låneavtalet 
utser syndikatet agenten och ger denne befogenhet att agera å dess vägnar, 
dock enligt de begränsningar som avtalet och övrig dokumentation 
stadgar.73 Eftersom agentbanken ofta har en relation med låntagaren som 
dennes bank är det inte ovanligt att agenten innehar information som denne 
borde meddela syndikatet enligt avtalet. Problemet är att som låntagarens 
bank kan agenten inte bryta den tystnadsplikt som en bankkund har rätt till. 
För att komma runt problemet förses ofta låneavtalet med en såkallad 
Ostrich- klausul som möjliggör för agenten att undanhålla all information 
om låntagaren som inte framförs skriftligen från låntagaren eller externa 
källor för syndikatets räkning. Det innebär också att agenten inte behöver 
eftersöka informationen själv.74

 
 

2.5.4 Cross- default 
Ett låneavtal innehåller med största säkerhet en event of default klausul 
vilken konkretiserar under vilka omständigheter och händelser som 
långivarna har rätt att omedelbart säga upp avtalet eller avhålla sig från att 
låna ut. Det är svårt att närmare precisera vilka händelser som anses utgöra 
en event of default eftersom dessa specificeras individuellt för varje affär. 
Vad som är gemensamt för dem är att de normalt sett är precisa och 
kopplade till specifika händelser. För det fall att en låntagaren har en garanti 
för sina åtaganden under låneavtalet omfattas ofta garantigivaren av 
klausulen. Det innebär att om den bank som utställer garantin misslyckas 
med att leva upp till låneavtalets villkor kan det mycket väl tänkas utgöra en 
event of default trots att denne inte är part till avtalet. Normalt sett anses det 
att en garanti som sägs upp ska anses utgöra event of default. Ofta anses 
bristande hörsamhet mot covenants och andra klausuler i avtalet utgöra 
events of default. Trots möjligheten att häva avtalet är det vanligt att 
                                                 
70 Redwood master fund v TD Bank Europe [2002] ALL ER (D) 141 
71 Macdonald P Robert, International Syndicated Loans, 1982, s 241. 
72 LMA 25.1.A 
73 LMA 25.1.B - “Each other Finance Party authorises the Agent to exercise  
    the rights, powers, authorities and discretions specifically given to the  
    Agent under or in connection with the other Finance Documents together  
    with any other incidental rights, powers, authorities and discretions.”  
74 Multicurrency Term Facility Agreement (från Clifford Chance, Mugasha Agasha, 554)  
    Klausul 26.6, 26.12. 
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långivarna för mindre förseelser erbjuder låntagaren en viss tidsram för att 
åtgärda problemet.75 Eftersom ett syndikerat lån har flera långivare finns det 
ofta ett intresse hos syndikatet att få åberopa events of default som drabbar 
en annan långivare. Anledningen till att långivare vill kunna åberopa events 
of default som drabbar andra långivare är att dessa ofta utgör ett tidigt 
varningstecken på att låntagaren har finansiella problem. För att långivare 
ska kunna åberopa events of default i andra avtal krävs det en Cross- default 
klausul som möjliggör detta. Det är genom dessa klausuler som exempelvis 
en fallerande garanti kan åberopas trots att garantin utgör ett annat 
avtalsförhållande, rörande låntagaren och en annan avtalspart. Dylika 
klausuler begränsas ofta mot bakgrund av att låntagaren annars riskerar en 
dominoeffekt av hävda avtal som kan leda till omfattande skada i dennes 
företag.76

 
 

När det klargjorts att det finns en event of default förhanden anses lånet ha 
förfallit. Banken har då rätt att kräva in lånet genom en kvittningsklausul. 
Vilken stadgar att banken har rätt att kräva in lånet gentemot eventuella 
förpliktelser som banken kan tänkas ha emot låntagaren exempelvis genom 
av låntagaren deponerade belopp hos banken. En sådan klausul kan tänkas 
verka i motsatt riktning genom att låntagarens skuld till syndikatet minskar 
då en skuld från banken till låntagaren uppstått för vilken kvittning kan ske. 
Utöver denna klausul anses även såkallade illegality klausuler vara viktiga 
för syndikatet. I det fall det genom lagändringar eller politiska beslut blivit 
olagligt eller omöjligt för syndikatet att låna ut pengar till låntagaren ska det 
anses utgöra en sådan omständighet som leder till att lånet anses förfallet till 
betalning.77

2.6 Låntagarens förpliktelser och 
åtagande mot syndikatet (Covenants) 

  

Låntagarens förpliktelser i form av covenants är, enligt Woods, till för att 
skydda långivarens intresse av att lånet kan återbetalas. Låntagarens 
förpliktelser inskränker och ger långivaren en viss begränsad kontroll över 
hur låntagaren sköter sin verksamhet. Förpliktelserna kan också vara av 
positiv natur och förpliktiga låntagaren att vidta vissa åtgärder. 
Förpliktelserna simulerar på så sätt en viss kontroll över företaget vilket kan 
liknas vid den rösträtt som ett aktieinnehav ger en investerare. Hur 
förpliktelserna utformas beror på flera faktorer. För det första kräver ett stort 
lån mer omfattande åtaganden än ett mindre lån. För det andra beror det på 
låntagarens bakgrund, en kommersiell låntagares förpliktelser enligt lånet 
skiljer sig från lån till ett land. För det tredje beror det på vilka panträtter 
och andra säkerheter som låntagaren är villig att erbjuda.78

                                                 
75 Mugasha Agasha, The Law of Multi Bank Financing- syndicated loans and the 

 Förpliktelserna 

   Secondary Loan Market, 2007, s 245. 
76 Mugasha Agasha, The Law of Multi Bank Financing- syndicated loans and the 
   Secondary Loan Market, 2007, s 245ff. 
77 Wood R Phillip International Loans Bonds and Securities Regulation, 1995, s 57 ff. 
78 Wood Phillip, Law and Practice of International Finance, 2008, s 109. 
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speglar med andra ord den oro som bankerna kan tänkas ha rörande 
låntagarens verksamhet och finansiella situation. Låntagarens 
handlingsmöjligheter begränsas genom förpliktelserna och brott mot dessa 
kan innebära att lånet krävs tillbaka.79

 

    

2.6.1 Förpliktelser rörande information 
En av de vanligaste covenants som låntagaren förväntas uppfylla är att förse 
syndikatet med information. Informationen ska delges delvis på löpande 
basis men även då syndikatet begär specifik information. Låntagaren 
förväntas delge syndikatet information om dess finansiella situation. Det 
inbegriper såväl årsredovisning som övriga räkenskaper. Om avtalet tillåter 
kan syndikatet även begära ett intyg från låntagaren om att denne följt 
låneavtalets samtliga förpliktelser som rör exempelvis finansiella 
åtaganden.80

 
  

I många rättsordningar krävs det att banker och finansiella institutioner har 
en ingående kunskap om sina kunder. Avtalet stadgar då att låntagaren 
måste förse agenten med den information som denne kan behöva för att 
uppfylla dessa krav.81

 
 

Låntagaren förväntas meddela syndikatet om förseningar, dröjsmål eller 
andra händelser som utgör events of default. Klausulen kan även innehålla 
en skyldighet att intyga att problemet blivit åtgärdat när så skett.82

     
   

2.6.2 Finansiella covenants 
Med finansiella åtaganden avses de krav som låntagaren måste uppfylla för 
att syndikatet ska kunna veta att företaget, som låntagare, sköts på ett 
fullgott sätt. Kort och gott utgörs dessa åtaganden ofta av finansiella 
nyckeltal som det låntagande företaget måste nå upp till. Det kan också röra 
sig om hur företaget ska skötas rent finansiellt. Låntagaren begränsar sin 
beslutanderätt rörande företagets finansiella styrsel och skänker därmed 
syndikatet ökad trygghet.  
 
De finansiella förpliktelserna syftar till att ge långivaren kreditskydd och 
varna för när låntagarens verksamhet bedrivs på ett sätt som äventyrar 
dennes möjlighet att återbetala lånet. Finansiella covenants anses viktiga och 
används såväl vid lån till länder som till privata företag. Skillnaden är att de 

                                                 
79 Mugasha Agasha, The Law of Multi Bank Financing- syndicated loans and the 
   Secondary Loan Market, 2007 s 236. 
80 Mugasha Agasha, The Law of Multi Bank Financing- syndicated loans and the 
   Secondary Loan Market, 2007, s 237. 
81 Ibid. 
82 Multicurrency Term Facility Agreement (från Clifford Chance, ibid 554) klausul 20.5 
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används i högre grad vid lån till privata företag och institut.83 Finansiella 
covenants antas av såväl låntagare som deras eventuella borgensmän. 
Eftersom brott mot finansiella åtagande (covenants) kan få stora 
konsekvenser är det viktigt för parterna att de inte är för långtgående. 
Låntagaren måste ha ett visst svängrum för att inte minsta svacka i 
företagets verksamhet ska leda till stora följdverkningar. De beräkningar 
som ligger till grund för att avgöra om förpliktelserna har uppfyllts ska 
svara mot GAAP84. Åtagandena innehåller normalt sett olika test som 
låntagaren ska utföra med jämna mellanrum samt klara för att svara mot 
förpliktelserna. De områden som testas är förändringar i kassaflödet, 
räntetäckningsgrad, skuldsättningsgrad samt graden av nyinvesteringar. Av 
intresse är här Mugashas åsikter om marknaden före finanskrisen. Den 
finansiella marknaden 2007 karaktäriserades av hög likviditet och ett 
överflöd av villiga investerare. Det resulterade i att aktörer på marknaden 
ägnade sig åt att ständigt åstadkomma nya transaktioner snarare än att 
skydda sig genom exempelvis finansiella covenants i låneavtal. Som en 
följd utvecklades alternativ till covenants som svarade mot marknadens 
behov såsom bullet payment vilket innebär att lånet inte behöver amorteras 
utan betalas tillbaka i en klump. Följden av denna utveckling var att många 
låntagare stod utan effektivt skydd när finanskrisen slog till.85

2.6.3 Övriga åtaganden  

 Till följd av 
detta är det rimligt att återigen ägna uppmärksamhet åt finansiella covenants 
och villkor vid upprättandet av avtal.              

Förutom de åtaganden som nämnts ovan är det vanligt med förpliktelser 
som syftar till att hindra låntagaren från vissa åtgärder. Andra covenants är 
självklara och stadgar exempelvis att låntagaren ska återbetala lånet.86

 
  

Låntagaren åtar sig normalt sett att följa de författningar som reglerar 
dennes verksamhetsområde. En låntagare som sysselsätter sig med finansiell 
rådgivning behöver ofta en licens från den myndighet87 som kontrollerar 
sådan verksamhet. Krav ställs därför på att låntagaren ska följa villkoren för 
att upprätthålla licensen. Covenants av detta slag inbegriper att följa 
skattelagstiftning vilket innebär att långivaren kommer förvarnas om 
låntagaren hamnar i finansiella svårigheter.88

 
 

I syfte att bevara låntagarens verksamhet, vilket är grunden för dennes 
möjlighet att återbetala lånet, åtar sig låntagaren genom en change of 
controll/business klausul att inte genomföra större förändringar av 
verksamheten. Det inbegriper företagsförvärv samt andra större 
                                                 
83 Financial covenants in the markets for public and private debt, accounting and finance   
    46 (2006) s 300.  
84 Generally Accepted Acounting Principles – allmänna redovisningsregler 
85 Mugasha Agasha, The Law of Multi Bank Financing- syndicated loans and the 
   Secondary Loan Market, 2007, s 240. 
86 Ibid. 
87 FI (Finansinspektionen i Sverige) eller FSA (Financial Services Authority i England) 
88 Wood R Phillip, Volume 3, International Loans, Bonds, Guarantees, Legal Opinions,  
    2007, s 95. 
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förändringar. Vid sidan av förvärv anses avyttring av företagets egendom på 
andra villkor än de som gynnar verksamheten och som kan anses vara 
naturligt för företaget utgöra åtgärder som långivare vill förhindra. Genom 
att förhindra större förändringar inom låntagarens verksamhet kan 
långivaren säkerställa företagets kreditvärdighet.89

 
    

Negative pledge är en annan viktig covenant som syftar till att bevara 
låntagarens kreditvärdighet. Klausulen utformas för att hindra låntagaren 
från att skapa säkerhet till förmån för en annan borgenär i de fall lånet är 
utan panträtter eller andra säkerheter. I de fall lånet är säkrat med dylika 
arrangemang så hindrar klausulen låntagaren från att förändra den 
prioritetsordning (mellan gäldenärerna) som avsågs då lånet organiserades. 
Klausulen hindrar därför tillkomsten av nya säkerhetsrätter som förändrar 
hur en konkurs skulle kunna komma att te sig.90 Det kan självfallet bli svårt 
för låntagaren att hand ha sitt företag om denne berövas möjligheten att 
disponera över säkerheter överhuvudtaget.91 Av detta skäl tillåts och 
undantas normalt sett säkerheter som existerade innan lånet samt de som 
inte når upp till vissa nivåer(storleksmässigt) vilka stipuleras i avtalet.92

                                                 
89 Wood R Phillip, International Loans, Bonds and Securities Regulation, 1995, s 45. 

  

90 LMA 21.3. A-B 
91 Mugasha Agasha, The Law of Multi Bank Financing- syndicated loans and the 
   Secondary Loan Market, 2007, s 242. 
92 LMA 21.3. C 
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3 Internationella garantier 
Garantier utgör ett finansiellt instrument vilket skapar säkerhet för parterna 
till internationella affärer. Förutom säkerhet utgör även finansiering och 
betalningsarrangemang viktiga grundstenar för att en transaktion ska kunna 
genomföras. Ovan har det syndikerade lånet beskrivits vilket utgör en viktig 
finansieringsform för olika typer av internationella transaktioner. Garantier 
utgör ett viktigt säkerhetsmoment och komplement vid såväl syndikerade 
lån som andra transaktioner.93

 

 En garanti utgörs av ett löfte från en person 
eller ett företag om att svara för en annan person eller företags skuld till en 
tredje person. Garantin stipulerar att, i det fall huvudgäldenären inte kan 
fullgöra sin prestation till den tredje personen, kommer denne kompenseras 
av den som ställde ut garantin. Avsnittet nedan ägnas åt att beskriva 
garantiernas roll i internationella transaktioner samt de villkor som följer 
med garantierna. 

3.1 Utvecklingen av Självständiga 
bankgarantier 

Den internationella handeln har ökat markant sedan andra världskrigets slut. 
Faktum är att handeln med tillverkade varor har ökat mer än hundra gånger 
sedan 1955 från ett värde av 95 miljarder dollar till över 12 biljoner. Sedan 
1960 talet har internationella traktat gjort det enklare att bedriva affärer 
utomlands genom lägre tariffer och minskade tullar.94 Självständiga 
bankgarantier95

                                                 
93  Gorton Lars, Rättsliga ramar för internationella affärer-  en översikt,  

 har under samma tidsera vunnit framsteg vid internationella 
transaktioner. Fenomenet uppstod i USA under 1960 talet men började 
vinna framsteg först under 1970 talet, till följd av en viss skepsis på 
marknaden. Under perioden började rika oljeproducerande länder i 
mellanöstern anlita företag för att utveckla infrastruktur, offentlig sektor 
samt industrier. För att stödja dessa omfattande projekt utvecklades 
såkallade självständiga bankgarantier och i synnerhet de med 
betalningsmekanismen ”on first demand” visade sig svara mot marknadens 
behov. Självständiga bankgarantier är idag vanliga vid internationella 
transaktioner och antalet utfärdade garantier har ökat mycket sedan 1970 
talet. Enligt Bertram är dagens större internationella transaktioner ofta 
försedda med garantier på grund av deras komplexa natur och många 
osäkerhetsmoment. Med många involverade parter, ofta från olika 
jurisdiktioner, och stora projekt följer också en viss tidsutdräkt. Under den 
tid som exempelvis ett byggprojekt eller ett stort lån löper kan mycket 

     2005, s 278, 284. 
94  Schiffers Steve, Globalization shakes the world,  BBC News January 2007, 
     http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6279679.stm (3-10-2011)  
95 Med självständig garanti avses en garanti som är självständig i förhållande till   
    det underliggande avtalsförhållandet. se mer under rubrik 3.2 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6279679.stm�
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inträffa, långivare kan exempelvis bytas ut eller drabbas av insolvens. 
Osäkerhetsfaktorerna är många och möjligheterna att överblicka dessa 
begränsade.96 Såkallade demandgarantier är de mest framträdande av 
bankgarantierna och kallas även ”villkorslös garanti”97 vilket innebär att 
företaget som åberopar garantin som beneficient inte behöver erbjuda bevis 
på att gäldenären till det underliggande avtalet har misslyckats med att 
uppfylla sina åtaganden.98

3.2 Bankgarantins funktion och  
grundläggande konstruktion 

   

En bankgaranti är ett komplement som används vid internationella affärer 
för att stödja ett avtal. Detta avtal brukar benämnas det underliggande 
avtalet i samband med bankgarantier. Bankgarantin utställs till en 
förmånstagare i form av en ”beneficient” som är part till det underliggande 
avtalet. Den andre parten till det avtalet benämns oftast som 
uppdragsgivaren och det är för att säkra dennes prestation till beneficienten 
som bankgarantin utfärdas.99

 
 

Tanken är som sagt att garantin ska utgöra säkerhet för den huvudsakliga 
prestation som knyts till det underliggande avtalet. En garanti innehåller 
normalt sett ett flertal föreskrifter som är anpassade till det underliggande 
avtalet. En garanti till ett syndikerat låneavtal innehåller därför normalt sett 
ett flertal föreskrifter som syftar till att skydda långivaren för den risk som 
denne tar. Det är enligt Woods vanligt att den som utfärdar en garanti 
kommer utnyttja varje möjlighet att undkomma skyldigheten att hedra sin 
förpliktelse. Följaktligen syftar en del av garantins föreskrifter till att skydda 
dess beneficient.100 Andra föreskrifter syftar till att ge den som utfärdar 
garantin viss kontroll över det underliggande avtalet eftersom det är där 
risken finns.101

 
 

En garanti kan dock ha andra syften än att garantera en prestation i pengar. 
Det är inte ovanligt vid stora lån att låntagaren är kontrollerad av en annan 
part exempelvis ett moderbolag. I syfte att säkra låntagarens kreditvärdighet 
kan en garanti från det kontrollerande subjektet innebära att långivaren kan 
försäkra sig om att låntagaren styrs på ett ansvarsfullt vis. Förfarandet är 
enligt Woods vanligt då statliga företag tar upp lån. En garanti från staten 
skyddar långivaren mot förändring av politiska prioriteringar.102

 
  

                                                 
96  Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, tredje uppl, 2004, s 1f. 
97  Översättning av Unconditional gurantee 
98  Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, tredje uppl, 2004, s 3. 
99  Bunni  G Neal, The Fidic form of contract, 1997, s 281. 
100 Wood R Phillip, Volume 3, International Loans, Bonds, Guarantees, Legal Opinions, 
    2007, s 337. 
101 Wood R Phillip, Comparative Law of security and Guarantees, 1995, s  336. 
102 Wood R Phillip, Volume 3, International Loans, Bonds, Guarantees, Legal Opinions, 
    2007, s 338. 
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Banker tillhandahåller även garantier till grupper av företag som vill ha ett 
kvittningsförfarande mellan utvalda konton hos företagen. För att banken 
ska gå med på detta måste varje företag garantera att övriga banker håller en 
viss summa tillgängligt på det aktuella kontot.103

 
 

En garanti kan tyckas som en enkel konstruktion men de osäkerhetsmoment 
som följer av de underliggande avtalens komplexa natur torde kräva 
omfattande dokumentation.104 Bankgarantier följs visserligen inte av något 
krav på skriftlighet. Trots det är bankgarantier regelmässigt skriftligen 
utformade105

 
      

3.3 Självständiga Bankgarantier 
Bankgarantier brukar definieras som antingen självständiga eller 
accessoriska till det underliggande avtalet. Den närmare betydelsen av 
denna distinktion förtydligas nedan.   

3.3.1 Internationella regelverk 
Vid internationella transaktioner måste parterna ta hänsyn till olika länders 
jurisdiktion. För att förenkla arbetet för parterna med att utforma en 
godtagbar garanti har ett flertal internationella organ försökt att skapa 
harmoniserade regler för hur en balanserad garanti kan utformas. 
UNICITRAL som är ett framträdande organ inom FN vad gäller 
internationell handel försökte att åstadkomma internationella regler för 
garantier dock utan större framgångs. Även om UNICITRAL 1995 
presenterade en text som berör självständiga bankgarantier (UNC) används 
dessa framförallt vid handel med länder som inte utvecklat egna system för 
garantier.106

 
 

Internationella handelskammaren (ICC) presenterade så tidigt som 1978 en 
uppsättning harmoniserade regler i form av URCG107. URCG gick långt för 
att stävja risken för missbruk av garantier, i synnerhet sådana med 
betalningsmekanismen ”on demand”. Eftersom en demandgaranti inte 
behöver kräva någon form av bevis för rätten att kräva garantin, försökte 
ICC ställa vissa minimikrav på dokumentation. URCG visade sig inte svara 
mot marknadens krav på demandgarantier säkerligen till följd av att det var 
inriktat på såkallade kontraktsgarantier (contract guarantees). Rika 
importörer, som antar rollen av beneficient, kan ställa stora krav på de 
dokument som utformas och då URCG begränsade deras krav på garantierna 
är det föga förvånande att arbetet inte fick något större genomslag.108

                                                 
103 Ibid. 

 

104 Holden J Milnes, Law and practice of banking, 1992 s 220. 
105  Se Svea Hovrätts dom DT 36 av den  23 September mål nr T164-96, Bertrams G   
    Roeland, Bank guarantees in international trade, 2  uppl, 1996.   
106 Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, tredje uppl, 2004, s 25 f 
107 URCG Uniform Rules for Contract Guarantees, ICC publikation  nr 325 
108 Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, tredje uppl, 2004, s 28 f 
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ICC utkom 1992 med ny uppsättning regler vilka benämndes URDG109 
dessa avtalsförpliktelser är inte att se som lagregler och för tillämplighet 
krävs att parterna inkorporerar reglerna genom hänvisning i garantin. 
Reglerna kan ses som ett exempel på hur dokumenten utformas. Det går 
däremot inte att betrakta dokumenten som regelverk, vilka följs blint utan 
individuella variationer förekommer. Det är dock möjligt att avgränsa och 
endast göra vissa delar av regelverket tillämpligt genom tydliga 
hänvisningar i garantin.110 Regelverket utformades efter internationell praxis 
och syftade till att samtliga parters intressen skulle vägas och balanseras mot 
varandra. Risken för missbruk försökte även hanteras genom att URDG 
skulle kunna verka normgivande på utformningen av garantier utan att 
betraktas som lagregler. 111 URDG kom att accepteras på ett annat sätt än 
URCG genom sin förståelse av demandgarantiernas konstruktion och syfte. 
2010 utkom en reviderad version av URDG112 benämnd URDG 758. Under 
årens lopp har det uppstått ett behov av att förändra URDG. Den reviderade 
upplagan har anpassats och utökats för att svara mot såväl kritik samt de 
behov som klargjorts under de 17 år som den gamla versionen har använts. 
URDG kan inkorporeras i avtalet men utgör också ett exempel på 
handelsbruk varför det är av intresse att ha bestämmelserna i åtanke.113

 
       

 

3.3.2 Demandgarantin 
Bankgarantier återfinns i många olika varianter och den såkallade ”on 
demandgarantin” är en av de viktigare ur ett kommersiellt perspektiv.114 En  
demandgaranti är som tidigare nämnts självständig från det underliggande 
avtalet och beneficienten ska genom denna kunna vända sig direkt mot 
garantigivaren.115 Oavsett om den underliggande förpliktelsen står sig eller 
ej och oberoende av uppdragsgivarens åsikt.116 Det innebär att den bank 
som utställer bankgarantin inte behöver kontrollera begäran från 
beneficienten med uppdragsgivaren.117   Självständiga garantier utfärdas 
normalt sett av banker och benämns därför ofta som ”bank” garantier. Ur ett 
kommersiellt perspektiv innebär en självständig garanti ett säkrare alternativ 
för beneficienten som inte behöver ta hänsyn till eventuella problem med 
det underliggande avtalet.118

                                                 
109 URDG Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC publikation nr 758 

 Garantigivaren förväntas istället betala till 
beneficienten på dennes första anmodan. Målsättningen är att beneficienten 

110 Deutsche Bank kommenterar URDG 
    http://www.fpsc.com/DB/TreasuryPulse/PDF/Fall10_article4.pdf 
111 ICC Uniform Rules for Demand Guarantees, 2010 revision s 3   
112 ICC Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC publikation nr 758 
113 ICC Uniform Rules for Demand Guarantees, 2010 revision s 11f  
114 Juridisk tidsskrift, 2002-03, Gorton Lars, On demandgaranti och fullmaktsfrågor, s 304. 
115 Eller utställaren av garantin. 
116 Ibid samt Gold Coast v. Caja de Ahorros del mediterrano and others/2002/ 1  
    Lloyd´sRep.617. 
117 Grath Anders, Internationell handel, betalning & finansiering, 2008, s 112. 
118 Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, tredje uppl, 2004, s 11.   
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endast ska behöva följa villkoren för en giltig begäran och att den framstår 
som giltig vid första anblick av de presenterade dokumenten.119

 
 

Bankgarantin involverar i sitt enklaste utförande tre parter. Uppdragsgivaren 
som ger en bank i uppdrag att utställa en garanti. Banken som utställer 
garantin samt beneficienten som accepterar den utfärdade garantin. 
Bankgarantin är därmed främst att se som ett avtalsförhållande mellan två 
parter, banken samt beneficienten. Trots det utgör garantin ett flerparts- 
förhållande där hänsyn måste tas till förhållandet mellan uppdragsgivaren 
och den bank som utfärdar garantin.120 Om garantin inte uppfyller de krav 
som överenskommits mellan parterna för det underliggande avtalet anses 
beneficienten normalt sett ha rätt att avvisa detta. Däremot måste 
beneficienten avvisa garantin uttryckligen eftersom konkludent bundenhet 
kan uppstå om beneficienten är overksam.121 Det underliggande avtalet 
stipulerar normalt sett att en garanti ska utställas, vem som ansvarar för att 
det görs122 samt vad garantin ska gälla och på vilka villkor garantin får 
brukas. Garantin gäller således framförallt mellan utställaren(banken) samt 
beneficienten. Vad som inte får glömmas är det uppdragsförhållande som 
finns mellan uppdragsgivaren och utställaren.123

 
 

Enligt URDG förpliktigar en demandgaranti garantigivaren (dvs. utställaren 
eller banken) att utbetala ett belopp mot prestation av ett skriftligt krav som 
exakt följer de i garantin uppställda villkoren och förpliktelserna. 
Demandgarantins status som oberoende av det underliggande 
avtalsförhållandet hotas inte av generella hänvisningar till underliggande 
avtalet i syfte att identifiera detta. Det räcker att det framgår av garantin att 
den inte ska anses beroende av andra underliggande förhållanden.124

 
 

De rättigheter och förpliktelser som bankgarantin medför avgörs som 
tidigare konstaterats inte av det underliggande avtalet. För att ta reda på 
under vilka villkor som garantin ska betalas ut och vilka dokument som 
måste presteras måste ledning sökas i den text som utgör garantin. Genom 
att undersöka ordalydelsen i garantin kan beneficienten se vilka dokument 
som behöver presteras.125

 
   

Garantins betalningsmekanism visar hur och när garanten ska betala ut 
beloppet. Olika betalningssmekanismer kräver olika bevis för att 
skyldigheten att betala ut garantibeloppet ska föreligga. När det talas om on 
demandgarantier syftar det i själva verket till en bankgaranti med 

                                                 
119 Giltig ”On it´s face” avser ett krav på den granskning som utfärdande bank ska utföra. 
     Utan bevis på bedrägeri eller annat oegentligt förfarande så ska garantin betraktas som 
     giltig och summan betalas ut. Se även Wood R Phillip, Comparative Law of security and 
     Guarantees, 1995, s  339. 
120 Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, tredje uppl, 2004, s 15. 
121 Godsk Pedersen Viggo Hans, Bankgarantier, 2003, s 69 f.                                       
122 Uppdragsgivaren. 
123 Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, tredje uppl, 2004, s 15. 
124 URDG 458 Art 2.B samt Art 3.1, 3.2.1 eller URDG 758 Art 5-6 
125 A Arora, Penn G A, The law and practice of international banking, volume 2, 1989, s 
     269. 
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betalningsmekanismen ”on demand”. Det innebär att kravet på bevisning i 
princip, men inte helt, reducerats till en begäran om att få nyttja garantin. On 
demandgarantin är, enligt Bertram, den vanligaste varianten av 
betalningsvillkor vid stora internationella transaktioner. On 
demandgarantierna kategoriseras av att beneficienten inte behöver prestera 
bevis på huvudgäldenärens bristande prestation för att betalning ska kunna 
utges. Det innebär att beneficienten varken behöver bevisa sin rätt till 
kompensation eller hur stor förlusten är för att få nyttja garantin fullt ut. Den 
fråga som banken har att ta ställning till vid tiden för förfrågan är om 
beneficienten uppfyller garantins villkor för att utfå betalning. Vid en 
demandgaranti är dessa krav små, för att inte säga obefintliga.126 
Demandgarantier kan skifta till sin karaktär och det är vanligt att kraven 
som ställs anpassas till parternas önskemål. För det fall det endast krävs en 
förfrågan kategoriserar Bertram det som bankgarantier ”on simple demand” 
för vilka det inte krävs någon form av dokumentation för att stödja begäran 
om att nyttja garantin. Även om beneficienten föredrar ”simple” demand 
garantier av förklarliga skäl är inte det den vanligaste varianten.127 Desto 
vanligare är en modifierad version av demandgarantin där beneficienten 
behöver prestera en redogörelse för motpartens128 försummelse. Eftersom 
det i grunden rör sig om en demandgaranti är redogörelsen ensidig och 
syftar till att beneficienten ska tänka efter innan denne åberopar garantin. 129

 
  

Demandgarantin är mycket enkel att missbruka på grund utav de lågt ställda 
krav på utbetalning som ställs. Till viss del balanseras det upp av klausuler 
som begränsar möjligheten till missbruk. Ett exempel är att garantin ofta har 
en viss tidsgräns under vilken garantigivaren (och huvudgäldenären) är 
exponerad för risken att beneficienten åberopar garantin. Det kan tyckas 
som en bagatellartad åtgärd för att minska risken för missbruk. Woods anser 
dock att tidsaspekten är av betydelse.130 Ett annat exempel på sådana 
klausuler är reducering av garantibeloppet vid vissa oförutsedda händelser. 
För att garantigivaren ska få reducera garantibeloppet krävs någon form av 
dokumentation av den händelse som ger upphov till reduceringen. Antingen 
i form av affärsmässig information såsom index eller i form av andra 
dokument som stipuleras av avtalet.131 Tilläggas bör att bankgarantier inte 
kan ändras till villkoren utan beneficientens godkännande. Beneficienten 
anses dock vara skyldig att godkänna förändringar som sker i enlighet med 
garantins villkor.132

       
 

Andra betalningsmekanismer kan ställa krav på skiljedom eller domslut för 
att betalning ska verkställas. En tredje variant är de såkallade 
villkorsgarantierna som för utbetalning kräver att en tredje part presterar 
                                                 
126 Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, tredje uppl, 2004, s 47 f. 
127 SEB, Bank guarantees information, www.SEB.se, s 4.  
128 Motparten avser här huvudgäldenären för det underliggandeavtalet.   
129Se URDG 758 art 15 samt  Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, 
     tredje uppl, 2004, s 51. 
130 Wood R Phillip, Volume 3, International Loans, Bonds, Guarantees, Legal Opinions,  
      2007, s371. 
131 URDG 758 Art 13.  
132 URDG 758 Art 11 (B, C) 

http://www.seb.se/�


 33 

dokument som tidigare kommits överens om. Då dessa faller utom ramen 
för arbetet kommer de inte beröras ytterligare.133

 
 

3.4 Förhållandet mellan uppdragsgivaren 
och utställande bank 

Uppdragsgivaren och den bank som utställer en bankgaranti befinner sig 
ofta i ett och samma land, varför det är vanligt att parterna styrs av samma 
rättsordning. Det är dock inte ovanligt att beneficienten vill att en bank som 
denne känner till (ofta i dennes hemland) ska utfärda garantin. Normalt sett 
ger då uppdragsgivaren sin bank134 i uppdrag, att ge den av beneficienten 
betrodda banken135 i uppgift, att utställa en garanti varpå uppdragsgivaren 
sedermera ställer sig som garant till den bankens åtagande. Det uppdrag som 
banken får formuleras inom de flesta rättsordningar som ett mandat. Den 
utfärdande banken åtar sig att garantera uppdragsgivarens förpliktelser. 
Banken har för det fall att garantin betalas ut en regressrätt mot 
uppdragsgivaren under förutsättning att villkoren för utbetalning har 
uppfyllts och kontrollerats. Vid sidan av den utfärdande bankens skyldighet 
att svara mot instruktionerna i mandatet samt villkoren i garantin anses 
banken inneha en begränsad lojalitetsplikt gentemot utställaren som till viss 
del begränsas av beneficientens rättigheter.136

 
   

Banken som utfärdar garantin kräver ofta att en motgaranti utställs av 
uppdragsgivaren för bankens räkning. Banken kan på så sätt förtydliga sitt 
uppdrag som beskrivits i mandatet samt införa vissa villkor som är av 
betydelse. Exempel på sådana kan vara ställande av säkerhet, villkor för 
ersättning för utbetalning av garantin eller begränsningar av bankens ansvar. 
Det är inte ovanligt att banken begär säkerhet för uppdragsgivarens 
skyldighet att ersätta utbetalningar av garantin.137 Uppdragsgivaren 
förpliktigas att oberoende av dennes förhållande med beneficienten, ersätta 
banken när denne har betalat ut garantin. Banken förpliktigas i sin tur att 
visa att den uppfyllt de villkor som gäller för att utbetalning till 
beneficienten ska få ske. 138

 
  

En av de största riskerna med demandgarantier är att beneficienten begär att 
garantin betalas ut trots att begäran inte är berättigad. Risken förflyttas från 
beneficienten till dennes motpart dvs huvudgäldenären efter att garantin 
betalats ut. Beneficienten som står risken att inte få ersättning enligt det 
underliggande avtalet allokerar risken till huvudgäldenären som tvingas 
ersätta garantigivaren. Huvudgäldenären är då hänvisad till att kräva 
ersättning av beneficienten med den osäkerhet det medför. Situationer kan 

                                                 
133 Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, tredje uppl, 2004, s 56 ff. 
134 I detta scenario benämnd Advising bank URDG 758 Art 2. 
135 I detta scenario Guarantor eller garantigivaren URDG 758 Art 2.  
136 Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, tredje uppl, 2004, s 116 ff. 
137 Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, tredje uppl, 2004, s 122.  
138 Ibid. 
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lätt uppstå då demandgarantier endast kräver en måttlig undersökning av 
begäran om att få nyttja garantin. I vissa fall har garantin utnyttjats trots att 
det underliggande avtalet senare underkänts eftersom det inte blivit 
behörigen undertecknat.139 Uppdragsgivaren kan försöka förekomma 
orättmättiga krav genom att söka ett domstolsföreläggande som hindrar 
banken från att utbetala garantin.140 Banken som utställt garantin har inget 
intresse av att bli inblandad i tvister mellan parterna utan önskar snarare 
klara regler för när garantin kan betalas ut eller ej. Genom demandgarantins 
struktur som syftar till att betalning ska vara snabb samt förutsägbar kan 
huvudgäldenären sägas resignera i det elegant formulerade uttrycket pay 
first, argue later.141

 
 

 

3.5 Accessoriska bankgarantier 
 De garantier som utformas inom Sverige är ofta accessoriska till 
huvudförpliktelsen och jämställs därför ofta med borgen i ett flertal 
hänseenden. För att avgöra om en bankgaranti är självständig eller 
accessorisk bör ledning sökas i garantins syfte och funktion. Enligt 
Ingvarsson bör det tydligt framgå av bankgarantin att den är ämnad som 
självständig. De accessoriska bankgarantierna är ofta utställda som en 
proprieborgen. Detta beror på att kravet på betalning ofta behöver realiseras 
snabbt varför en enkelborgen kan tyckas omständig.142 De accessoriska 
bankgarantierna liknar borgensåtagande i stor utsträckning och därför kan 
stöd ofta sökas i regleringen för borgensåtagande. En accessorisk 
bankgaranti innebär förenklat att garantin gjorts beroende av det 
underliggande avtalsförhållandet. Garantigivaren kan med andra ord göra 
samma invändningar gällande mot beneficienten som huvudgäldenären till 
det underliggande avtalet.143

 
  

De accessoriska bankgarantierna har en mer begränsad betydelse vid 
internationell handel varför detta avsnitt snarast syftar till att komplettera 
framställningen av de självständiga bankgarantierna och ge en något mer 
nyanserad bild av bankgarantier i stort. De accessoriska bankgarantiernas 
begränsade tillämpning internationellt illustreras av att URDG endast är 
tillämpligt på självständiga bankgarantier.144 Demandgarantier har på senare 
tid fått mer acceptans även på den Svenska marknaden och det beror 
troligtvis på deras praktiska fördelar.145

 
 

                                                 
139 Wood R Phillip, Comparative Law of security and Guarantees, 1995, s  341. 
140 American Cyanamid Co v Ethicon Ltd [1975 AC 396], s 148 ff (rör patentintrång). 
141 Wood R Phillip, Volume 3, International Loans, Bonds, Guarantees, Legal Opinions,  
      second edition, 2007, s 371. 
142 Ingvarsson Torbjörn, Borgensliknande säkerhetsrätter, 2000, s136f. 
143 Proprieborgen eller enkel borgen, HB 10:8-12. 
144 URDG 758 art 5. 
145 SEB, Bank guarantees information, www.SEB.se, s 4. 
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3.6  Övriga villkor i bankgarantier 
Bankgarantier styrs i hög grad av de klausuler som parterna väljer att föra in 
i avtalet. Även om bankgarantier utformas för att förhålla sig till det 
underliggande avtalet måste banken som utställer garantin acceptera dem.  
Det första som bör klargöras i avtalstexten är bankgarantins förhållande till 
det underliggande avtalet, dvs. är den självständig eller accessorisk. Genom 
att rubricera garantin som självständig behöver parterna inte förlita sig på 
vaga formuleringar samt avtalskontexten. Eftersom garantin syftar till att 
komplettera och utgöra en säkerhet till det underliggande avtalet är det 
brukligt att i början av garantin införa en consideration klausul. Under 
klausulen identifieras det underliggande avtalet, den huvudsakliga 
avtalsprestationen samt parterna till avtalet (beneficienten samt 
uppdragsgivaren). Viktigt att klargöra är att garantins status som 
självständig inte påverkas av en sådan klausul.146

 
  

För uppdragsgivaren är den grupp av klausuler som går under namnet 
Conditions Precedent viktiga. De villkor som intas i dessa klausuler måste 
uppfyllas för att garantin ska träda i kraft samt för varje gång som garantin 
ska nyttjas. Ofta kopplas villkoren till liknande villkor i det underliggande 
avtalet vilket leder till att garantin inte kan utnyttjas innan det underliggande 
avtalet har trätt i kraft. Genom att göra på det sättet begränsas möjligheterna 
till missbruk väsentligt när det gäller demandgarantier.147 URDG föreskriver 
vidare att ett krav under garantin ska stödjas av de dokument som garantin 
anger. Kravet måste innehålla en redogörelse för hur uppdragsgivaren kan 
anses ha misskött sina åligganden enligt det underliggande avtalet vilket 
minskar beneficientens möjlighet att missbruka garantin.148. Det är viktigt 
att återigen påminna om att URDG inte utgör allmän praxis utan främst bör 
ses som en rekommendation om hur garantier lämpligen bör utformas. När 
garantin är utfärdad anses den ofta vara oåterkallelig, om inte avtalet stadgar 
annorlunda.149

 

 Vid låneavtal syftar conditions precedent mer ensidigt till att 
slå vakt om långivarnas intressen. Vid garantier har naturligtvis 
garantigivaren ett visst intresse av dessa villkor men intresset kan tyckas 
mer diversifierat.  

Garantiavtalet måste i detalj beskriva den exakta prestation som garanteras. 
Vissa garantier begränsas till att endast skydda en specifik del av en 
prestation. Ett exempel på en sådan partiell bankgaranti är de som täcker 
räntor och avgifter på ett lån men inte amorteringen. En sådan garanti måste 
klargöra vilka räntor och avgifter som avses för att undvika att garantin 
tolkas för snävt eller extensivt.150

                                                 
146 Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, tredje uppl, 2004, 

 Det är inte ovanligt att garantierna 
begränsas till att omfatta ett visst belopp. Anledningen till det kan vara att 

     s 94 f. 
147 Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, tredje uppl, 2004,  
     s 96. 
148 URDG 758 Art 15. 
149 URDG 758 art 4. 
150 Wood R Phillip, Comparative Law of security and Guarantees, 1995, s 320. 
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garantigivaren vill veta att den garanterade prestationen inte höjs genom att 
exempelvis långivaren plötsligt försträcker mer än vad som ursprungligen 
var tänkt.151

 
 

Begränsningar i tiden görs normalt i garantiavtalet för demandgarantier. 
Genom att begränsa giltighetstiden för hela garantin upphör skyldigheten för 
garantigivaren att ersätta beneficienten. På detta sätt begränsas också risken 
för garantigivaren, varför kostnaden för att utställa garantin kan reduceras 
något. 152

 
 

En bankgaranti utgör som ovan antytts ett oerhört viktigt komplement till ett 
lån. Till följd av det återfinns också många klausuler från låneavtal i 
garantin. För det fallet att garantin utformas som ett separat avtalsdokument 
till ett låneavtal synkroniseras avtalen så långt det går. Detta sker genom 
t.ex. lagval. Det utgör visserligen inte krav men av praktiska skäl kan det 
kompliceras om avtalen inte i möjligast mån samordnas med varandra. Det 
finns enligt Woods inget krav på att garantin ingår i låneavtalet utan de kan 
utformas som separata dokument. Följaktligen återfinns covenants som 
motsvarar dem vi kan se i det syndikerade låneavtalet samt andra klausuler 
och villkor exempelvis negative pledge, change of control och event of 
default klausuler.153 Liksom vid syndikerade lån krävs det att en garanti 
uttryckligen anger huruvida den är överlåtbar. Det krävs dock att 
garantigivaren har gett sitt samtycke därtill.154

 
    

 
Vid syndikerade lån är det vanligt med så kallade events of default 
klausuler. Dessa klausuler utgör inte ett lika naturligt inslag vid utfärdande 
av demandgarantier.155 Visserligen kan en förfelad garanti utgöra ett event 
of default såsom en del av ett syndikerat låneavtal men garantigivaren har 
dock sällan samma rätt att upphäva sina förpliktelser enligt garantin som en 
långivare. Vilket följer av demandgarantins struktur.156

                                                 
151 Wood R Phillip, Volume 3, International Loans, Bonds, Guarantees, Legal Opinions,  

 Vad gäller set-off 
klausuler utgör dessa ett stundtals problematiskt inslag vid bankgarantier. 
För garantigivaren är det inte möjligt minska sitt åtagande enligt garantin, 
genom exempelvis kvittning, gentemot fodringar mot uppdragsgivaren. 
Däremot kan en set-off klausul möjliggöra kvittning mot beneficienten 

      2007, s 350. 
152 Wood R Phillip, Comparative Law of security and Guarantees, 1995, s 322. 
153 Wood R Phillip, Volume 3, International Loans, Bonds, Guarantees, Legal Opinions,  
      2007, s 364 (vad gäller event of default kan en garanti som upphör exempelvis till följd   
      av garantigivarens konkurs utgöra ett event of default i ett till garantin tillhörande  
      låneavtal men sällan utgöra en separat klausul för själva garantin. I synnerhet vid  
      demandgarantier).  
154 URDG 758 Art 33 (A samt B). 
155 Se  Multicurrency Term Facility Agreement (från Clifford Chance, Mugasha Agasha, 
      527) avsnitt 7, vilket bekräftas av att LMA:s standarddokument för detta avtal följer 
      samma struktur. 
156 Notera att vid demandgarantier har beneficienten rätt att utkräva garantin utan 
      hänsyn till det underliggande avtalet. Skillnaden betonar dessutom garantins 
      kompletterande uppgift till det syndikerade låneavtalet. 
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under förutsättning att garantin tillåter detta.157 Set-off klausuler kan 
följaktligen inte användas för att reglera garantins storlek på grund av 
förändringar i förhållandet mellan uppdragsgivaren och beneficienten. Detta 
kan sägas följa av bankgarantins självständiga ställning.158

 
   

Bertram väcker en intressant tanke vad gäller de villkor och covenants som 
tas in i bankgarantin. Eftersom banken väljer att garantera och höja 
säkerheten för prestationer till ett annat avtal (det underliggande avtalet till 
vilket banken inte är part) är den utfärdande bankens intresse av garantins 
specifika klausuler begränsat. Banken som garantigivare är snarast 
intresserad av att det tydligt framgår av garantin när denne ska betalas ut.159 
För att tillvarata garantigivarens intresse av tydliga förhållningsregler bör 
dock kraven på dokumentation inte kompliceras i onödan.160 En 
demandgaranti bör inte innehålla villkor och krav som inte har satts i 
samband med ett dokument som visar att villkoret uppfyllts. Då ett sådant 
villkor införts (utan krav på stödjande dokumentation) och det inte framgår 
av andra omständigheter hur villkoret ska uppfyllas eller kontrolleras kan 
banken välja att bortse från villkoret.161

 
 

 

                                                 
157 URDG 758 Art 11(b). 
158 Wood R Phillip, Volume 3, International Loans, Bonds, Guarantees, Legal Opinions, 
      2007, s 381. 
159 Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, tredje uppl, 2004,  
     s 87. 
160 URDG 758 Art 8.  
161 URDG 758 Art 7. 
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4  Standby letter of credit 
En annan form av finansiell säkerhet är rembursen som i vissa avseenden 
kan jämföras med bankgarantin ifråga om dess betydelse vid internationella 
transaktioner. Nedanstående avsnitt behandlar rembursen utifrån den version 
som benämns standby letter of credits162. Tilläggas bör att remburser också 
används som ett betalningsarrangemang men närmast kommer beröras för 
sin funktion som säkerhet i följande avsnitt.163

 
 

4.1 Framväxt av en internationell reglering 
samt presentation av densamma  

Remburser regleras endast sporadiskt i nationella rättsordningar. I England 
utvecklades de moderna remburserna under 1800 och det tidiga 1900- talet. 
England utgjorde vid denna tid centrum för internationell handel och genom 
olika bankers bruk av rembursen samt diverse domstolsprövningar 
utvecklades institutet. Efter första världskriget började USA ta över en del 
av marknaden och utveckla egen praxis för tillämpningen av remburser. 
Snart följde såväl Tyskland som Frankrike efter och utvecklade egna 
nationella regler för remburser. Det splittrade regelverk av nationell 
handelspraxis och reglering som då fanns begränsades av nationsgränser 
vilket framstod som ofördelaktigt då rembursens främst utgjorde ett 
instrument inom internationella transaktioner. Med avsikt att harmonisera 
bruket av remburser påbörjade internationella handelskammaren arbetet 
med att skapa en gemensam grund för rembursinstitutet. Arbetet utmynnade 
i regelverket UCP och har sedan första upplagan presenterades 1933, 
redigerats vid ett flertal tillfällen. Den senast versionen UCP 600164 
presenterades 2007. UCP utgör den främsta regelsamlingen för remburser 
medan nationell lagstiftning torde ha en endast begränsad betydelse.165 
Regelverket inkorporeras idag nästan undantagslöst i remburser.166 För att 
verket ska anses inkorporerat ska en tydlig hänvisning göras i själva 
rembursen.167 Trots att inkorporering ska göras uttryckligen har UCP 
reglerna ansetts ha en sådan genomslagskraft att de bör kunna betraktas som 
standardvillkor vid internationella remburser.168 Vid sidan om UCP kan 
även URDG inkorporeras vid standby remburser liksom UNC169.170

                                                 
162 Letter of credit utgör den engelska benämningen på remburser. 

 

163 Gorton Lars, Rembursrätt, 1980, s 11. 
164 Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, International Chamber of  
       Commerce Publication No. 500. 
165 Lars Gorton, Rembursrätt s 11. 
166 Schmitthoff, Export trade: The law and practice of international trade, 2007, s  
     186. 
167 UCP 600, Art 1. 
168 Gorton Lars, Remburs, dokumentgranskning och doktrin om strict uppfyllelse, s 957. 
169 United nations convention on Independent Guarantees and Standby letters of Credit 
      (UNC) se kommentar under avsnitt 3.3.1 



 39 

 
ICC har förutom UCP reglerna framställt ett regelverk som har betydelse för 
hur standby letters of credit utformas. Regelverket går under benämningen 
ISP 98171 och kompletterar UCP för standby letters of credit. ISP 98 är dock 
inte begränsat för tillämpning till endast dessa produkter utan anses kunna 
tillämpas på andra produkter som har en självständig funktion i förhållande 
till huvudförpliktelsen såsom demandgarantier.172 ISP 98 är enligt Mugasha 
det enda regelverk(av URDG, UCP samt ISP) som berör frågan om 
syndikering av standby letters of credit samt bankgarantier.173

 

 ISP 98 
kommer nedan beröras i den mån det behövs samt vid avsnittet om 
syndikering av garantier.   

4.2 Rembursens funktion vid 
internationella transaktioner 

När ett avtal träffas mellan en köpare och säljare utvecklas prestationer. För 
säljaren innebär den huvudsakliga prestationen att denne ska leverera varan 
medan köparen betalar som motprestation. Vid avtal där säljaren och 
köparen befinner sig nära varandra är Zug um Zug principen174 ett praktiskt 
sätt att utföra avtalet. Vid internationella köp befinner sig dock säljaren och 
köparen långt ifrån varandra i olika länder. Av förklarliga skäl kan Zug um 
Zug principen i dessa transaktioner inte användas. Säljaren som har skickat 
iväg varan oroar sig för att inte få betalt medan köparen helst inte vill betala 
innan varan kommit fram och inspekterats. Det är för att lösa denna 
problematik som rembursen tagits fram.175 Rembursen utgör en 
betalningsform som bidrar med säkerhet till parterna. Rembursen kan 
beskrivas som ett arrangemang där en bank176 på begäran och enligt 
instruktioner av en uppdragsgivare verkställer betalning till 
uppdragsgivarens motpart eller dennes bank177 mot prestation av dokument 
som visar att denne fullgjort sin del av avtalet.178

                                                                                                                            
170 Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, tredje uppl, 2004,  

 Remburser används främst 
vid varutransaktioner och deras vikt vid internationell handel har varit 
enastående. De har beskrivits av engelska domare som ”the life blood of 
international commerce”. Remburser återfinns i många olika versioner men 
den kanske viktigast distinktionen görs trots allt mellan oåterkalleliga och 
återkallerliga remburser. Huruvida en remburs kan återkallas eller ej har 

     s 31. 
171 International Standby Practices(ISP 98)  
172 Sifri E Jacob, standby letters of credit – a comprehensive guide, Palgrave Macmillan, 
2008, s 9. 
173 Mugasha Agasha, The Law of Multi Bank Financing- syndicated loans and the 
     Secondary Loan Market, s 189 (se fotnot 35). 
174 Köparen och säljaren utför sina prestationer vid samma tillfälle. Säljaren överlämnar  
      varan och får samtidigt betalt av köparen 
175 Lars Gorton, Rembursrätt s 18. 
176 Öppnande bank (Issuing bank) skribentens översättning   
177 Mottagande bank (Advisory bank)skribentens översättning 
178 Gorton Lars, Rättsliga ramar för internationella affärer-  en översikt, andra upplagan, 
     2005, s 290. 
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betydelse för den bank som öppnar rembursen och dennes betalning till 
beneficienten. För exportören eller säljaren av en produkt finns det ofta 
inget intresse av annat än en oåterkallelig remburs.  En annan distinktion 
utgörs mellan bekräftade eller obekräftade remburser vilket avser 
beneficientens krav på att den mottagande banken accepterar rembursen. 
Den överlägset vanligaste formen av remburser utgörs av oåterkalleliga 
bekräftade remburser eftersom dessa anses säkrast.179

 
  

UCP innehåller regler om förhållandet mellan de banker som tar del av 
arrangemanget samt deras åtaganden.180 Bankerna som involveras ska 
granska de dokument som enligt rembursen och UCP är nödvändiga för att 
betalning under rembursen ska kunna utföras. Ett centralt moment är 
följaktligen vilka krav banken bör ställa på de dokument som överlämnas. 
Ifall öppningsbanken inte utför granskningen av dokumenten på ett nöjaktig 
sätt kan denne bli ersättningsskyldig för skada som uppkommer till följd av 
den bristande granskningen. Öppningsbanken kan också bli 
ersättningsskyldig mot beneficienten om denne felaktigt underkänner 
dokumenten.181 Till följd av detta utför banken endast en prövning av 
dokumenten on their face vilket innebär att dokumenten endast undergår en 
yttre granskning. Banken är inte skyldig att pröva dokumenten eller det 
underliggande avtalsförhållandet i vidare mån än så.182 Vidare ska 
dokumenten granskas enligt principen om strict compliance vilket innebär 
att dokumenten måste exakt motsvara de krav som ställs av rembursen. 
Omfattande engelsk praxis har visat på en synnerligen strikt tillämpning av 
denna princip. Faktum är att det räcker med ytterst små fel för att banken 
ska kunna vägra dokumenten.183 Tilläggas bör att i det fall flera dokument 
ska presteras bör dessa granskas enskilt men även i relation till varandra.184 
UCP har uttryckligen bannlyst villkor som inte stöds av dokumentation. I 
det fall rembursen innehåller dylika villkor kommer banken därför att bortse 
från dessa.185 Anledningen till denna ståndpunkt är troligen att den 
öppnande bankens huvuduppgift är att syna dokument mot rembursen. I det 
fall villkor införs som inte ska kontrolleras i förhållande till rembursen 
uppstår ett för rembursen onaturligt förhållande. Viktigt att notera är UCP- 
reglernas dispositiva karaktär. Parterna kan välja att bortse från delar av 
regelverket antingen uttryckligen eller genom att det av omständigheterna 
framgår att så har skett.186

                                                 
179 Schmitthoff, Export trade: The law and practice of international trade, 2007, s  

 Enligt Mugasha har villkor som inte stöds av 
dokumentation fortsatt att överleva ICC:s styvmoderliga behandling. 

     184, 218. 
180 UCP 600 Art 7, 8 samt 13. 
181 UCP 600 Art 14 samt Lars Gorton, Remburs, dokumentgranskning och doktrin om strikt 
      uppfyllelse, s 958ff, SvJT 2003. 
182 Schmitthoff, Export trade: The law and practice of international trade, 2007, s  
     190. 
183 Se exempelvis Equitable Trust Co. of New York v Dawson Partners[1927] L1.L.R eller  
     JH Rayner & Co Ltd v Hambro`s Bank Ltd [1954] 1 K.B. 37 samt UCP 600 Art 14. 
184 Lars Gorton, Remburs, dokumentgranskning och doktrin om strikt uppfyllelse, s 
     968, SvJT 2003. 
185 UCP 600 Art 14 (H) (jfr ISP 98 4.11 (a-b) som delar UCP:s syn). 
186 Kumagai-Zenecon construction Pte LTD v Arab bank plc [1997] 3 SLR 770 (CA). 
     Section 25 f. 
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Faktum är att skillnaden mellan bankgarantier och standby letters of credit 
klargörs av huruvida de innehåller villkor med dokumentationskrav eller 
ej.187 I synnerhet i USA är så fallet och argumentet för en sådan distinktion 
är att rembursen annars skulle fylla samma funktion som bankgarantier. 
Omvänt anses då att villkor i demandgarantier inte bör kopplas i alltför hög 
grad till prestation av dokument.188

 

 Som framgår av tidigare avsnitt är detta 
en sanning med modifikation. Det företrädelsevis amerikanska synsättet 
gällande dokumentation är inte att se som en sanning. Snarare visar detta 
synsätt på att villkoren skiljer sig något mellan standby remburser och 
demandgarantier avseende denna fråga.  

 

4.3 Standby letters of credit 
Bankgarantier har inte fått något större genomslag på den amerikanska 
marknaden eftersom det är svårt för banker i USA att utfärda garantier. 
Genom lagstiftning på federal nivå i form av the Glass- Steagall Act har 
möjligheten att utfärda garantier kraftigt begränsats. För att ändå möta 
marknadens krav på dylika säkerhetsarrangemang har det utvecklats en 
speciell form av remburs benämnd standby letter of credit. En vanlig 
remburs stadgar normalt sett att vissa dokument måste presteras för att den 
öppnande banken ska kunna betala rembursen. Beroende på vilka krav som 
ställs får varje remburs en viss karaktär. Genom att utställa en remburs som 
endast begär ett korrekt framställt krav på utbetalning kan en remburs ges 
samma funktion som en bankgaranti med betalningsmekanismen on 
demand.189 På samma sätt som en demandgaranti har standby letter of credit 
en självständig roll i förhållande till det underliggande avtalet. Den 
öppnande banken har därför ingen skyldighet att kontrollera om de 
dokument som presenteras faktiskt korresponderar mot verkligheten.190 
Baksidan av rembursen stadgar normalt sett de villkor som avtalats mellan 
uppdragsgivaren samt den öppnande banken. För banken som öppnar ett 
standby letter of credit finns det en risk att uppdragsgivaren befinner sig i 
konkurs efter det att beneficienten har begärt att få nyttja rembursen. Ifall 
banken då inte har begärt någon säkerhet är det lämpligt att bedöma 
kreditrisken på motsvarande sätt som ett lån utan säkerhet.191

 
    

Det finns inga krav på utformandet av remburser men som UCP tydligt visar 
är visa grunddrag viktiga att uppmärksamma eftersom det anses vara 

                                                 
187 Garantier avser här garantier i allmänhet och en distinktion är därför avsedd gentemot   
      demandgarantier.  
188 Mugasha Agasha, The Law of Letters of Credit and Bank guarantees, 2003 s 62 
     f. 
189 Burton v Mccullough, Letters of credit  Commercial and standby letters of credit – 
     Bankers and trade acceptances, Första delen  2010, Intro 2. 
190 Wood R Phillip, Comparative Law of security and Guarantees, 1995, s 351 samt 
     Barclays Bank DCO v mercantile National Bank, 339 F Supp 457 (1972). 
191 Burton v Mccullough, Letters of credit  Commercial and standby letters of credit – 
     Bankers and trade acceptances, Första delen, 2010, §3.03[19].  
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branschbruk att inkludera dessa. Till det hör att vissa länder såsom USA 
ställer vissa krav.  För det första upprättas remburser uteslutande i skriftlig 
form eller genom elektroniska medel som anses motsvara skriftlighet.192 För 
det andra identifieras den öppnande banken samt var den befinner sig. UCP 
stadgar här att samtliga krediter kan hänföras till en bank som benämns 
nominerad bank. Den nominerade banken är den bank som har rätt att betala 
ut summan, eller del därav om det rör sig om flera banker, till beneficienten. 
Genom att utse en nominerad bank kan ett syndikat av banker lösa 
problemet om när beneficienten ska anses ha rätt till utbetalning genom att 
överlämna ansvaret till en specifik bank.193

 
 

Utöver detta konkretiseras den öppnande bankens uppdrag, att på de villkor 
som stadgas i rembursen hedra de krav på utbetalning som framställs av 
beneficienten.194 De villkor som bestäms för utbetalning kan göra gällande 
att partiella utbetalningar ska ske efter att vissa villkor uppfyllts.195 
Rembursen stadgar dessutom vem som är beneficient och auktoriserar 
denne. Normalt sett består ett sådant krav under en standby remburs av ett 
dokument som anger krediten genom en sifferserie samt övriga angivna 
dokument.196 Remburser innehåller ofta ett ikraftträdande datum samt ett 
datum för när rembursen upphör att gälla. Standby remburser liksom 
bankgarantier innehåller ett slutdatum. UCP innehåller dock regler för hur 
giltighetstiden kan förlängas.197 Vad gäller det belopp som kan utbetalas ska 
också det fastslås i form av ett maximibelopp. Därutöver fastställs under 
vilka förutsättningar det kan reduceras beroende på värderingen av den 
prestation som ska garanteras i det underliggande avtalet. En annan 
möjlighet är att låta beloppet minska successivt över tiden.198 Då standby 
rembursen betalats ut ska uppdragsgivaren ersätta den utställande banken. 
Det kan ske i flera steg genom mellanliggande banker, men principen är den 
samma.199 ISP 98 kompletterar i detta avseende vad parterna i övrigt kan 
tänkas ha överenskommit ifråga om återbetalning.200

 
 

Standby rembursen utgör alltså i likhet med demandgarantier en praktisk 
säkerhet. Beneficienten behöver inte prestera dokument utöver de krav som 
ställs i rembursen och eftersom det rör sig om ”standby” har denna 
dokumentation som ovan beskrivits minimerats till det allra nödvändigaste. 
På grund av de begränsade krav som ställs på en begäran om att nyttja 
garantin är det är inte svårt för beneficienten att missbruka instrumentet. 

                                                 
192 UCP 600 Art 1  
193 Sifri E Jacob, standby letters of credit – a comprehensive guide, Palgrave Macmillan,  
      2008, s 124. 
194 UCP 600 Art 7 (A, C) - den öppnande banken kan utföra den nominerade bankens 
     uppgift om krediten endast styrs av den banken. UCP möjliggör dock en åtskillnad på  
     uppdraget att öppna rembursen och uppdraget att betala ut under densamma. 
195 Mugasha Agasha, The Law of Letters of Credit and Bank guarantees , 2003 s26.     
196 Ibid. 
197 UCP 600 Art 29, 42. 
198 Mugasha Agasha, The Law of Letters of Credit and Bank guarantees , 2003 s27.     
199 ISP 98 8.1. 
200 Sifri E Jacob, standby letters of credit – a comprehensive guide, Palgrave Macmillan,  
      2008, s 116 f. 
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Genom att införa påminnelser i de krav som ställs på dokumenten tvingas 
beneficienten reflektera över det faktum att ett felaktigt krav på att få nyttja 
rembursen kan medföra krav på återbetalning.201

 
   

4.4 Förhållandet uppdragsgivaren samt 
utställande bank 

En standby remburs utställs enligt de önskemål som parterna till det 
underliggande avtalet har. Liksom vid en bankgaranti kan därför dessa 
önskemål sägas påverka rembursens innehåll i störst mån. Banken som 
utställer rembursen är framförallt intresserad av tydliga instruktioner. 
Uppdragsgivaren förser banken med instruktioner för hur rembursen ska 
utformas. Instruktionerna är ofta precisa och visar på de villkor som 
överenskommits mellan uppdragsgivaren samt den utställande banken. 
Ansökan kan verka förrädiskt enkel och består ofta av endast ett fåtal sidor. 
Faktum är att varje ruta som kryssas i och varje villkor som förs in visar hur 
banken har rätt att agera och kan medföra stora konsekvenser. Rembursen 
ska spegla överenskommelsen mellan parterna till det underliggande 
avtalet.202 I stort påminner förhållandet mellan uppdragsgivaren och banken 
vid en standby remburs om det förhållande som kan ses mellan samma 
parter vid en demandgaranti. Av den anledningen kan de för denna uppsats 
relevanta delarna av förhållandet ses under avsnittet om bankgarantier.203

 
   

 

4.5 Villkor vid standby letters of credit 
Remburser anses utgöra precisa instrument där all information har en klar 
innebörd. Av den anledningen bör endast de för rembursen nödvändiga 
villkoren utformas där i. Villkoren som i övrigt ska anses kopplade till 
rembursen utformas i ett annat dokument eller i det gemensamma avtalet för 
lån och säkerhet(där rembursen bifogas).204 Standby letters of credit regleras 
följaktligen dels genom hänvisning till UCP 600 samt ISP 98 men även 
genom klara och tydliga grundkrav.205

                                                 
201 ICP 98 4.12 – beneficienten tvingas konstatera betydelsen av de uppgifter som denne  

 De villkor som i övrigt sätts i 
samband med standby rembursen torde inte skilja sig nämnvärt från villkor 
vid demandgarantier till följd av att produkterna fyller samma funktion. Till 
följd av att dessa internationella instrument i mångt och mycket kan tyckas 

     lämnar i dokumenten (Statement of solemnity) 
202 Burton v Mccullough, Letters of credit –commercial and standby letters of credit – 
     Bankers and trade acceptances, LexisNexis 1, 2010, §3.02.   
203 Schmitthoff, Export trade: The law and practice of international trade, 2007, s  
     224. 
204 SITPRO International Trade Guides, Letters of Credit Best Practice, UCP 600 edition. 
205 Vilka exemplifieras i avsnitt 4.3. 
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ersätta bristfällig nationell lagstiftning kan det antas att instrumenten får 
något av en harmoniserande verkan mellan nationer.206

                                                 
206 Gorton Lars, Rättsliga ramar för internationella affärer-  en översikt,  2005, s 290. 

 

 



 45 

5 Syndikering av garantier 
 Tidigare har syndikeringsprocessen av lån beskrivits. Som framkommer av 
tidigare avsnitt finns det skillnader mellan lån och garantier som främst kan 
hänföras till att det rör sig om olika produkter. Då detta arbete påbörjades 
var ambitionen att beskriva hur syndikeringsprocessen skiljer sig mellan lån 
och garantier. Efter omfattande diskussioner med de svenska bankerna 
Nordea samt SEB har det framkommit att syndikering på den svenska 
marknaden ofta sker samfällt av lån och garantier (dvs av samma syndikat 
inom ramen för samma avtal). En normal procedur är då att syndikering av 
garantier sker inom ramen för det syndikerade låneavtalet med stöd av ett 
antal banker som deltagit i det syndikerade lånet. Av den anledningen är 
processen för att syndikera ett lån i mångt och mycket densamma som för 
syndikering av garantier, då detta sker inom ramen för samma grupp av 
banker (i vart fall på den svenska marknaden). Följaktligen har arbetets 
tyngdpunkt förlagts på de skillnader som uppkommer genom att det rör sig 
om olika produkter (lån och garantier) och hur villkoren skiljer sig därvid.  

5.1 Marknaden 
Vid internationella affärer ska många pusselbitar samordnas och även om 
finansieringen löses genom ett syndikerat lån behöver parterna ofta föra in 
säkerhetsarrangemang i det avtal som reglerar transaktionen. Såväl demand 
garantier som standby remburs har tidigare beskrivits och berörts. Liksom 
vid syndikerade lån är de banker som utställer en garanti eller remburs 
ibland tveksamma till att stå hela risken för en uppdragsgivares prestation. 
Då kan syndikering vara en lösning. Som tidigare beskrivits verkar de 
syndikerade lånen samt syndikerade garantierna i många fall på samma 
marknad.207 Produkterna fyller dock olika funktioner vid en affär. Ett 
vanligt scenario är att parterna till ett internationellt handelsköp kommer 
överens om att part A ska köpa produkter av part B. För att finansiera 
produktionen ansöker part A om finansiering i form av ett syndikerat lån. 
Part B är tveksam till att betala för produkterna eftersom denne inte vet ifall 
A kommer leverera enligt överenskommelse. A ber då syndikatet av banker 
att ställa ut en säkerhet för sin prestation i form av en bankgaranti eller 
remburs. I denna situation kommer part B ofta begära att endast en del av 
bankerna som ingår i syndikatet för lånet ska delta för att undvika problem 
vid eventuell utbetalning av säkerheten. Den eller de banker som då ställer 
ut säkerheten inhämtar i sin tur underliggande garantier av det övriga 
syndikatet för att på så sätt uppnå önskad fördelning av ansvar mellan 
bankerna.208

                                                 
207 A Arora, Penn G A, The law and practice of international banking, volume 2, 1989, s 

 Prissättningen avgörs av ett flertal omständigheter såsom 

     367. 
208 Detta scenario har beskrivits som ytterst vanligt av sakkunniga vid Nordeas Juridiska 
      avdelning vilket även bekräftas av avtalsmallar från SEB. Underlaget är inte 
      tillräckligt omfattande för att med säkerhet kunna sägas utgöra branschbruk. Det 
      finns dock ingen anledning att betvivla sanningshalten. 
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garantityp, risk, omfattning ifråga om belopp samt den tid som garantin ska 
gälla för.209

 

 Som framgår är det garantier avseende stora belopp som 
framförallt är föremål för syndikering. En transaktion innehåller flera 
moment och som nedan beskrivs finns det olika typer av garantier avsedda 
att verka vid olika tidpunkter och skeenden av den underliggande 
transaktionen. 

5.2 Procedur samt funktion 
Syndikering av bankgarantier kan jämföras med syndikering av lån på ett 
flertal punkter. En arrangörsbank utför uppdraget att upprätta garantin åt 
uppdragsgivaren genom samma procedur som används vid syndikering av 
lån. Arrangören upprättar ett information memorandum och förhandlar 
villkoren i garantin med uppdragsgivaren. Varje bank som deltar i garantin 
svarar sedan mot beneficienten i proportion mot den andel av den totala 
garantin som överenskommits.210 Faktum är att samma generella principer 
som styr syndikering av lån även tillämpas vid syndikering av garantier. 
Deltagarna i syndikatet har individuella åtaganden, tillämpar demokratiska 
beslut i vissa situationer, pro rata klausuler och utser en agentbank.211 Då 
LMA:s dokument för syndikerade lån även innehåller avsnitt för 
syndikerade garantier är det föga anmärkningsvärt att processen för 
syndikering är så pass lik.212 Efter diskussioner med sakkunniga från 
Nordea och SEB har bilden klarnat. Bortsett från att underlaget kan tyckas 
begränsat i omfattning kan det anses klarlagt att det på den svenska 
marknaden är brukligt att en del av bankerna som deltar i det syndikerade 
lånet (men inte alla) utställer garantin till beneficienten. Därefter utställer 
övriga banker en motgaranti till de som utställt den ursprungliga garantin. 
Bertram antyder att denna procedur, där syndikeringen delas upp i två steg, 
(se nästa stycke) är vanlig även utanför Sverige. Genom att agentbanken 
ställer ut hela garantin beslutar denne ensam om och när garantin ska betalas 
ut varefter agentbanken kompenseras genom motgarantier av övriga banker 
i ”syndikatet”.213

 
  

Beneficienten kan välja att begära ut hela garantin från en bank varefter 
bankerna kompenserar den eller de banker som betalat mer än sin andel. Det 
förutsätter dock att bankgarantin (eller standby rembursen) inte specificerar 
till vem av bankerna som begäran ska framställas.214

                                                 
209 Grath Anders, Internationell Handel, Betalning & Finansiering, 2008, s 104. 

 Desto vanligare torde 
vara att den bank som agerar agent åt syndikatet fullgör utbetalning varefter 

210 Mugasha Agasha, The Law of Multi Bank Financing- syndicated loans and the 
     Secondary Loan Market, 2007, s 188. 
211 Wood R Phillip, Comparative Law of security and Guarantees, 1995, s 358. 
212 Mugasha Agasha, The Law of Multi Bank Financing- syndicated loans and the 
     Secondary Loan Market,2007, s 549 (se avsnitt 7 rörande garantier).  
213 Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, tredje uppl, 2004,  
     s 24. 
214 ISP 98 10.01. 
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denne kompenseras av syndikatet.215 ISP 98 synes tala för att syndikatet 
tydligt ska ange till vem begäran om utbetalning ska ställas. Alternativt kan 
förfarandet, beskrivet ovan, delas upp i två steg där en eller ett litet antal 
banker utställer bankgarantin eller standby rembursen på begäran av en 
uppdragsgivare till förmån för en beneficient. Ett syndikat av banker 
överenskommer sedan med de banker som utställt garantin eller rembursen 
om att ersätta dessa utifall att faciliteten behöver nyttjas vilket sker inom 
rammen för en motgaranti. Normalt garanterar uppdragsgivaren att ersätta 
bankerna för det fall att de tvingas betala ut garantin eller rembursen.216

 

 
Med andra ord kan det uppstå en situation där den bank som har betalt ut 
säkerheten har att kräva in pengar från övriga syndikatet till följd av att 
uppdragsgivaren inte kan hedra sina åtaganden.  

Det är rimligt att ifrågasätta om inte problem kan uppstå när beneficienten 
kräver betalning under den syndikerade garantin. Vilken bank beslutar om 
att garantin ska betalas ut? I doktrinen har inte explicit förklarats hur detta 
bör lösas men då den vanligaste strukturen för syndikering av garantier 
utgörs av det tidigare nämnda tvåpartsförhållandet bör beneficienten 
rimligtvis vända sig mot den eller de banker som utställt garantin. Under 
förutsättning att beneficienten uppfyller kraven i garantin ska bankerna då 
betala ut garantin. Eftersom en agentbank utses även vid syndikerade 
garantier är det rimligt att denna bank betalar ut garantin. Frågan kvarstår 
dock hur syndikatet beslutar om att betalning ska medges? Vid 
demandgarantier och standby remburser är en korrekt utformad begäran om 
att få nyttja garantin tillräcklig för utbetalning. Därför föreligger det sällan 
tveksamhet om beneficientens rätt att begära ut garantin. Då allmänna 
syndikeringsprinciper är tillämpliga vid syndikerade garantier är det rimligt 
att ett sådant beslut kan tas genom majoritetsbeslut av de banker som i första 
ledet ställt ut garantin till beneficienten. Det framstår som att 
demandgarantiernas struktur på detta sätt är väl anpassade för 
syndikering.217

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
215 Mugasha Agasha, The Law of Multi Bank Financing- syndicated loans and the 
     Secondary Loan Market, 2007, s 188. 
216 Mugasha Agasha, The Law of Multi Bank Financing- syndicated loans and the 
     Secondary Loan Market, 2007, s 189. 
217 Se avsnitt 2.5.2 rörande syndikatsdemokrati samt 3.3.2  
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För att illustrera förhållandet mellan de involverade parterna vid standby 
remburser kan nedanstående bild utgöra ett hjälpmedel: 

 
Vid syndikering av bankgarantier gäller ibland motsvarande 
avtalsrelationer. Strukturen kan dock variera för bankgarantier.  218

 
 

 
Vid syndikering av garantier eller standby remburser gäller som huvudregel 
principen om individuella åtaganden för syndikatet (illustrerat ovan). Detta 
innebär att varje bank svarar för sitt åtagande enligt garantin. Det är dock 
inte ovanligt att en bank åtar sig att utställa garantin varefter övriga banker 
garanterar en avgränsad del av beloppet gentemot den banken. Vid standby 
remburser är det vanligt att inkorporera ett speciellt regelverk från ICC 
benämnt ICC Rules for Bank to Bank Reimbursement URR 525. Regelverket 
kan sägas reglera den ersättning som banker med underliggande garantier är 
skyldig den bank som utformat den huvudsakliga garantin i förhållande till 
beneficienten.219 Bankerna i sin tur utlovas ersättning av uppdragsgivaren 
för det fall dessa behöver ersätta den bank som utställt garantin. Detta anses 
utgöra en special form av syndikering till följd av att den utställande 
banken, jämfört med vid syndikering av lån, tar en större risk gentemot de 
övriga bankerna, något som följer av att banken görs beroende av det övriga 
syndikatets garantier och förmåga att hedra sina förpliktelser. Det 
förhållandet bör i övrigt speglas av kapitaltäckningskraven för garantin 
avseende den utställande banken.220 Till följd av att de underliggande 
garantierna innehar en självständig ställning gentemot den huvudsakliga 
garantin (mellan beneficienten och den utställande banken) är det svårt, för 
att inte säga omöjligt, att vägra ersätta den utställande banken trots att 
beneficientens krav framstår som orättfärdigt. Beneficienten föredrar ofta ett 
dylikt arrangemang eftersom det underlättar för denne när garantin ska 
nyttjas. Till följd av att beneficienten ofta begär en dylik konstruktion 
uppstår ett betydande osäkerhetsmoment för syndikatet.221

                                                 
218 Under förutsättning att det är självständiga bankgarantier av on demand typ som avses. 

  

219 UCP 600 Art 13 samt ISP 98 8.01. 
220 Wood R Phillip, Comparative Law of security and Guarantees, 1995, s 359. 
221 Mugasha Agasha, The Law of Letters of Credit and Bank guarantees , 2003 s  
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Banker förväntas inneha en viss kapitalstyrka för att kunna matcha in- och 
utbetalningar från verksamheten. Den marginal som eftersträvas 
åstadkommer bankerna genom att inneha en buffert som utgår från att de 
risker banken tar täcks upp till en viss procentsats av för bankerna 
tillgängligt kapital.222 Efter införlivandet av Basel II, ett internationellt 
regelverk för kapitaltäckning, infördes stängare regler för kapitaltäckning på 
internationell basis. I Sverige implementerades regelverket genom lagen 
(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt 
finansinspektionens författning FFFS 2007:1. Vid exempelvis syndikering 
av lån ska hela lånebeloppet utgöra bas för beräkning av storleken på den 
kapitaltäckning som krävs. Det bör dock klargöras att för varje enskild bank 
endast behöver beakta krävas sin exponering mot låntagaren och inte det 
totala lånebeloppet från syndikatet. Detsamma gäller för finansiella 
garantier då dessa anses utgöra lika stor risk som ett lån. Vid icke- 
finansiella garantier behöver endast en del av exponeringen vid garantin tas 
med vid beräkning av lämplig kapitaltäckning. Till följd av att garantier för 
icke- finansiella prestationer anses utgöra en mindre risk (i synnerhet vid 
syndikering) anses de inte behöva samma kapitaltäckning. Som en 
konsekvens av detta är kostnaden för banken större vid ett syndikerat lån än 
vid en icke- finansiell garanti. Anledningen till att de icke- finansiella 
garantierna anses utgöra mindre risk är svårt fastställa. En anledning kan 
vara att dessa ofta utgör en sekundär säkerhet där risken för total 
kreditförlust minimeras genom att den underliggande prestationen består av 
ett substantiellt snarare än finansiellt värde.223

 
  

5.3 Varianter av syndikerade garantier 
Garantier kan utställas för såväl finansiella åtaganden som icke finansiella 
prestationer. De icke finansiella garantierna kan behöva illustreras för att 
tydliggöra de särskilda villkor och hänsyn som behöver tas i samband med 
dessa. Nedan kommer därför de tre vanligaste varianterna av icke- 
finansiella garantier beskrivas. Icke finansiella garantier avser här garantier 
som rörande materiella prestationer men som vid nyttjande av garantin 
betalas i form av pengar. Banker vare sig vill eller bör gå in i exempelvis ett 
entreprenörsuppdrag för att slutföra en materiell prestation.224

 
  

En anbudsgaranti225

                                                                                                                            
      180.     

 ställs som säkerhet för en anbudsgivare. De banker som 
utställer garantin försäkrar då den part som bjudit in anbudsgivaren om att 
garantera anbudsgivarens prestation i det fall denne inte fullgör sina 

222 Malloy P Michael, International Banking, 2 upplagan, Carolina, 2005, s 248.   
223 Finansinspektionens hemsida Http://www.fi.se/regler/fis-forfattningar/samtliga- 
     forfattningar/20071/ samt 2007:1 kap 24 § 1-7 , 40 § 33. Diskussioner har förts med  
     sakkunniga på området vilka har lyft fram skillnader mellan garantier och lån.  
224 Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, tredje uppl, 2004,  
     s 37 f. 
225 Engelsk benämning Tender Guarantee eller Bid bond. 

http://www.fi.se/regler/fis-forfattningar/samtliga-�
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förpliktelser. Förpliktelsen som avses är att anbudsgivaren ska stå fast vid 
sitt bud och inträda i kontraktet enligt de villkor som angavs i anbudet. 
Avsikten är att beneficienten ska kompenseras för tidsförlust samt de 
utökade kostnader som det innebär att behöva göra om budgivningen.226

 
 

Fullgörelsegaranti227 utgör en av de viktigaste garantierna. Garantin 
säkerställer kompensation för en beställare av en vara eller tjänst då 
prestationen inte fullgjorts i tid eller på rätt sätt. En sådan garanti 
kombineras ofta med en underhållsgaranti228 som klargör att de fel och 
brister som upptäcks efter att exempelvis produkten installerats, i enlighet 
med fullgörelsegarantin, också omfattas av garantin. Skillnaden är att 
garantierna normalt löper vid olika tidsperioder distinkt skilda från 
varandra.229

 

 Vid syndikering av garantier som löper tidsmässigt efter 
varandra och som inte ingår som del i ett LMA dokument kan vissa problem 
uppstå. Oavsett vilken produkt (lån eller garanti) som syndikeras är 
proceduren omfattande och tidskrävande varför det inte är förvånande att 
aktörer på marknaden om möjligt väljer att synkronisera processen att  
syndikera lån med syndikeringen av en garanti för det fall att dessa löper 
över samma tidsperiod. Vid garantier uppstår problem då en rad garantier 
ska följa varandra distinkt avskilda till olika processer av exempelvis ett 
entreprenad arbete. Rimligen bör aktörerna även här sträva efter att upprätta 
garantierna tillsammans men där åtskillnad behöver göras mellan de 
tidsperioder där de ska gälla. Det är rimligt att anta att agentbanken ställs 
inför ett mer omfattande arbete i att bedöma när en prestation är fullgjord 
och nästa ska påbörjas och därmed tillhörande garantier ska upphöra eller 
träda ikraft. Då det vid demandgarantier och standby remburser rör sig om 
förhållandevis enkla bedömningar från syndikatets sida för om garantin ska 
betalas ut underlättas ett eventuellt kollektivt beslut om utbetalning. 
Normalt sett fattas kollektiva beslut (som tidigare avhandlats) genom 
omröstning vid syndikering. Såsom beskrivits tidigare är det annars vanligt 
att en bank utställer garantin gentemot beneficienten med underliggande 
garantier som syndikeringsmoment. Genom att förfara så faller beslutet om 
att betala ut garantin på endast den bank som utställt i förhållande till 
beneficienten.    

Återbetalningsgarantin syftar till skillnad från de som tidigare nämnts till att 
skydda exportören eller den ska utföra den huvudsakliga prestationen till ett 
kontrakt (exempelvis bygga en bro eller ett kärnkraftverk).230

 
 

                                                 
226 Mugasha Agasha, The Law of Letters of Credit and Bank guarantees ,Sydney, 2003 s  
      67f.     
227 Engelsk benämning Performance Guarantee. 
228 Engelsk benämning Maintenance Guarantee. 
229 Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, tredje uppl, 2004,  
     s 40. 
230 Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, tredje uppl, 2004,  
     s 41. 
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5.4 Klausuler  och principer 
Tidigare har de principer och klausuler som styr syndikerade lån samt 
bankgarantier och remburser berörts. Detta avsnitt behandlar i stort de olika 
byggstenar som utgör det syndikerade garantiavtalet. 
 
Den vanligaste formen av syndikerad garanti eller remburs utgörs av de så 
kallade fullgörelsegarantierna. Anbuds och återbetalningsgarantier är ofta 
synnerligen begränsade tidsmässigt varför det inte är lika vanligt att 
komplicera dessa garantier genom att involvera ett syndikat av banker. 
Syndikerade garantier kan med fördel delas upp i två delar (även då de tas in 
i samma dokument). Den första delen berör förhållandet mellan syndikatets 
banker där såväl deras individuella åtaganden, gemensamma beslutsfattande 
som övriga interna förhållanden klargörs. Här klargörs under vilka 
omständigheter och på vilka villkor som övriga banker i syndikatet ska 
ersätta den bank som utställt garantin för det fall det rör sig om ett tvåparts 
förhållande. Den andra delen innehåller de delar som normalt sett återfinns i 
ett syndikerat låneavtal men reglerar även motgarantier mellan 
syndikatsbankerna samt förhållandet mellan syndikatet och beneficienten 
samt syndikatet och uppdragsgivaren. Sålunda regleras dessutom övriga 
säkerheter som syndikatet kan tänkas kräva. Nedan görs ingen distinktion 
mellan dessa delar.231

 
    

Först och främst definieras den prestation från uppdragsgivaren för vilken 
bankgarantin eller standby rembursen avser att bringa säkerhet. Det kan röra 
sig om en finansiell garanti eller en icke- finansiell garanti. Härnäst klargörs 
garantins omfattning avseende finansiellt åtagande samt giltighet ur en 
tidsaspekt. I avtalet konstateras vidare huruvida partiella utbetalningar får 
göras och vilka dokument som måste presteras för att garantin ska få 
nyttjas.232 För det fall att partiella utbetalningar medges torde syndikatet 
komma överens om när och hur utbetalning ska ske på samma sätt som 
angetts ovan. Det framstår alltså fördelaktigt att även här tillse att en bank 
eller ett fåtal banker utställer garantin med motgarantier som fördelar risken 
vidare till det övriga syndikatet.233

 
  

Avtalet innehåller dessutom den text som utgör standby rembursen eller 
bankgarantin samt hur ändringar kan göras i avtalet särskilt avseende 
förlängning av garantins giltighetstid.234 Avtalet preciserar de avgifter som 
bankerna kräver för sina åtaganden och de risker som det medför att ingå i 
en syndikerad garanti. Skyldighet att betala för dessa avgifter åligger 
uppdragsgivaren 235

                                                 
231 Mugasha Agasha, The Law of Multi Bank Financing- syndications and 

  

      participation,1997, s 140. 
232 Sifri E Jacob, Standby letters of credit – a comprehensive guide, 2008, s 123. 
233 Se avsnitt 5.3 
234 UCP 600 Art 10, 38 jämför, vad gäller tidsbegränsning, The Victoian Desalination 
      Project s 20. 
235 ISP 98 8.02 samt Sifri E Jacob, Standby letters of credit – a comprehensive guide, 
     2008, s 123. 
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Uppdragsgivarens skyldighet att ersätta bankerna efter det att dessa fullgjort 
sin skyldighet att betala under garantin utgör en ytterst viktiga del av avtalet. 
Eftersom det finns olika sätt att konstruera utbetalning från syndikatet kan 
uppgiften att hantera ersättning till syndikatet hanteras på olika sätt vilket 
beskrivits i ovanstående avsnitt. Avtalet stipulerar följaktligen hur detta ska 
ske normalt genom pro rata klausuler.236

 
  

En viktig aspekt att uppmärksamma vid såväl bankgarantier som standby 
remburser är den ansträngda finansiella situation som ofta (men inte alltid) 
föreligger då beneficienten väljer att utkräva betalning. Vid ett syndikerat 
lån är låntagaren vid utbetalning i en stark eller godtagbar finansiell 
ställning och kring det underliggande kontrakt som lånet finansierar finns 
inga farhågor. De klausuler som införs i avtalet i synnerhet covenants kräver 
att låntagaren har en stabil finansiell situation. Då en bankgaranti eller 
standby remburs nyttjas har det underliggande kontraktet förfelats genom 
uppdragsgivarens oförmåga att prestera enligt överenskommelse. Det 
indikerar finansiella problem för uppdragsgivaren. För syndikatet som 
utställer garantin eller standby rembursen kan det framstå som osäkert 
huruvida uppdragsgivaren kommer att kunna ersätta syndikatet.237 Eftersom 
bankgarantier och standby remburser är fristående från det underliggande 
avtalet kan inte problem med dessa utgöra grund för att häva skyldigheten 
att betala under bankgarantin eller rembursen.238 Då dessa dessutom är 
utställda till tredjepart krävs det beneficientens godkännande för att befria 
syndikatet eller enskilda medlemmar från sina skyldigheter. Av denna 
anledning blir syndikatet tvunget att förlita sig i högre grad på säkerheter 
som ställs av uppdragsgivaren.239

 

 Vad vi kan se här är att det 
osäkerhetsmoment som uppkommer rörande uppdragsgivarens finansiella 
ställning hanteras genom säkerheter som ställs av uppdragsgivaren.   

För garantigivaren är det önskvärt att beneficienten först nyttjar andra 
säkerheter än garantin. Garantigivaren kan dessutom ha rätt att kräva detta 
beroende på omständigheterna. För det fall en syndikerad garanti utställs av 
ett annat syndikat än det som utsträcker lånet är det vanligt att komplettera 
med en klausul som stadgar att garantigivaren (syndikatet) frånsäger sig 
rätten att ställa dylika krav.240

 
   

Det har tidigare beskrivits hur syndikerade lån och tillhörande syndikerade 
garantier utgör naturliga komplement till varandra. Svenska banker och 
LMA:s utformning av dokument synes indikera att detta utgör det vanligaste 
sammanhang där syndikerade garantier ingår. Eftersom LMA:s dokument 
inte kan sägas utgöra ett regelverk utan mer en gemensam utgångspunkt och 
svenska banker inte kan göra anspråk på att tala för hela marknaden kan det 

                                                 
236 ISP 98 8.01. 
237 Mugasha Agasha, The Law of Letters of Credit and Bank Guarantees, 2003, s 61  
238 ISP 98 1.06 (C,I). 
239 Wood R Phillip, Comparative Law of security and Guarantees, 1995, s 358. 
240 Multicurrency Term Facility Agreement (från Clifford Chance, Mugasha Agasha, 527)  
     Klausul 18.5. 
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vara intressant påpeka vissa skillnader vid produkternas tillkomst som kan 
tyckas viktiga för att skilja produkterna åt. Vid ett syndikerat lån anstränger 
sig syndikatet genom arrangörsbanken för att förhandla fram ett fördelaktigt 
avtal. Syndikatet är noga med att bygga in varningssignaler i form av 
finansiella åtaganden men även begränsa låntagarens möjlighet att förändra 
företaget och därmed dess kreditvärdighet. Eftersom bankerna står för ett 
betydande osäkerhetsmoment är deras intresse för utformningen av 
låneavtalet betydande. Bankerna vill gärna inkludera cross- default klausuler 
med mera för att minimera risken för att stå som obetald borgenär vid en 
konkurs. Situationen är något annorlunda vid syndikerade garantier eftersom 
konstruktionen bygger på en trepartskonstruktion där uppdragsgivaren och 
beneficienten är två subjekt. Det kan jämföras med det tvåpartsförhållande 
som lånet kan liknas vid med låntagaren ställd gentemot syndikatet. Vid en 
bankgaranti eller standbyremburs är tanken att bankerna ska ersättas av 
uppdragsgivaren och därmed följer som Bertram tidigare påpekat ett svagare 
intresse för bankerna för de specifika avtalsvillkoren i den syndikerade 
garantin.241 Genom de olika uppsättningar avtalsvillkor som regelmässigt 
inkorporeras i garantier och remburser (ISP 98, UCP 600 och URDG 758) 
tycks det finnas en önskan om att syndikerade garantier standardiseras i 
större utsträckning. Visserligen utgör LMA ett argument för samma 
önskemål vid syndikerade lån men som tidigare beskrivits anses LMA:s 
dokument i större utsträckning vara anpassat för individuella krav från det 
involverade syndikatets önskemål vid syndikerade lån.242

 
    

 

                                                 
241 Bertrams G Roeland, Bank guarantees in international trade, tredje uppl, 2004, s 87. 
242 Se avsnitt 2.4 samt 3.6. 
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6 Sammanställning och analys 
 
Syndikerade lån utgör en viktig och många gånger komplicerad produkt på 
den internationella företagsmarknaden. De flesta företag oavsett storlek eller 
inriktning finner sig förr eller senare i en situation där den egna kassan inte 
räcker till för att genomföra nödvändiga investeringar eller stora projekt. 
Det syndikerade lånet utgör ett fördelaktigt arrangemang även för långivare. 
Banker som tillfrågas av en företagskund om att utsträcka ett lån för att 
finansiera verksamheten har framförallt två aspekter att värdera och ta 
ställning till. För det första måste banken avgöra vilken risk det innebär att 
utsträcka lånet till låntagaren. Här avses risken för att låntagaren inte 
kommer kunna återbetala lånet och den kreditförlust som banken kan tänkas 
exponera sig för. För det andra behöver banken se till lönsamheten i att 
utsträcka lånet. Eftersom banker behöver en buffert av kapital för varje 
finansiell risk som tas (exempelvis ett lån) begränsas varje banks möjlighet 
att utsträcka lån beroende på balansräkningens storlek. Följaktligen kan en 
bank endast låna ut ett begränsat total belopp. Varje bank måste därför 
undersöka och välja vilka lån som utgör den bästa affären för banken. 
Genom att använda sig av syndikerade lån exponerar sig en bank endast för 
den risk som motsvaras av bankens andel av ett syndikerat lån.  
 
Fördelarna med ett syndikerat lån utgörs av att varje bank som deltar i 
syndikatet kan bestämma hur stor andel av det totala syndikerade lånet som 
utgör en attraktiv affär för den specifika banken. Detta skänker en 
flexibilitet till den produkt som ett syndikerat lån utgör, vilket i hög grad 
uppskattas av bankerna. Genom en fungerande andrahandsmarknad för 
syndikerade lån kan bankerna dessutom, med de begränsningar som avtalet 
anger, sälja sin andel i lånet om det utgör ett mer attraktivt alternativ. De lån 
som oftast säljs vidare är krisdrabbade lån, vilket kan tyckas märkligt. Dessa 
lån är av naturliga skäl oattraktiva för bankerna att behålla i balansräkningen 
och risken för kreditförlust är naturligtvis stor. De aktörer som köper lånen 
borde rimligtvis kompenseras för den kreditförlust de löper varför det är 
rimligt att anta att bankerna ges en form av rabatt när de köper lånen som 
motsvaras av den befarade kreditförlust som det innebär. Det är möjligt att 
skattemässiga fördelar kan uppnås men det omfattas inte av ramarna för 
detta arbete. 
 
Tidigare har de olika aktörerna i ett syndikerat lån identifierats och 
beskrivits som låntagaren, arrangörsbanken, agentbanken samt syndikatet av 
banker (långivarna). Dessa olika aktörer har olika intressen och krav som 
kommer till uttryck i det avtal som formar det syndikerade lånet. 
Syndikerade lån utgår allt som oftast ifrån branschorganisationen LMA:s 
dokument. LMA är baserat i London vilket kan tyckas föga förvånande då 
London utgör en av de främsta marknaderna för syndikerade lån. 
Organisationens dokument används internationellt, så också i Sverige. Den 
amerikanska motsvarigheten LSTA har inte haft samma genomslagskraft, 
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vilket till stor del tros bero på att marknaden traditionellt har ansetts 
centrerad i London. Det stora antal aktörer som agerar och deltar i 
utformningen av syndikerade låneavtal ger ofta upphov till en mängd unika 
krav på anpassning av avtalen. LMA:s dokument bör därför kunna ses som 
en mall som parterna utgår i från då avtalet utformas. Följaktligen begränsas 
standardiseringen av låneavtalen till stor del av de ”många kockar” som 
deltar i en komplicerad soppa av olika intressen och värderingar. Proceduren 
för att åstadkomma ett syndikerat lån kan sägas börja vid låntagarens 
approchering av en bank som ges i uppdrag att arrangera lånet. 
Arrangörsbanken har ofta en relation med låntagaren sen tidigare och 
instrueras i de villkor som låntagaren vill att lånet ska utformas kring, vilket 
sker genom ett term sheet. Tillsammans med låntagaren utformar sedermera 
arrangören en information memorandum vilket närmast kan beskrivas som 
ett sälj- och marknadsföringsdokument för att hitta lämpliga långivare som 
kan tänkas vilja ingå i syndikatet. Därefter tar förhandlingsprocessen vid. 
Om arrangörsbanken tidigare kan tyckas ha agerat främst på instruktion av 
låntagaren är situationen annorlunda vid förhandlingen. Arrangörsbanken 
har till uppgift att arrangera lånet åt låntagaren samtidigt som denne agerar 
motpart vid förhandlingarna. Arrangörsbanken är delaktig i syndikatet och 
innehar därför den svåra uppgiften att balansera både låntagarens och 
syndikatets intressen vid förhandlingen. Det övriga syndikatet ges möjlighet 
att påverka utformningen av avtalet först då förhandlingarna är avslutade 
och det brukar anses svårt att i detta läge göra omfattande ändringar. 
Arrangörsbanken måste dock ha tillvaratagit syndikatets intressen vid 
förhandlingarna eftersom denne annars löper risken att syndikatet vägrar 
underteckna avtalet. Härvidlag kan det anmärkas att låntagaren redan vid 
förhandlingsstadiet har investerat mycket tid och kraft i att få lånet till stånd 
och det framstår som att syndikatet innehar ett visst förhandlingsövertag 
som torde variera till storleken beroende på hur akut låntagarens behov av 
lånet är.     
 
Syndikerade låneavtal individualiseras i hög grad trots det finns vissa 
gemensamma drag som bör uppmärksammas. En stor mängd generella 
riktlinjer och allmänna principer kan ses som standardiserade inslag i 
avtalen och dessa kan sägas utgöra grundstommen i de syndikerade lånen.  
 
Till denna grundstomme hör att syndikerade lån utgår från att varje bank i 
syndikatet utställer ett individuellt lån till låntagaren. Bankerna ansvarar 
därför inte för varandras åtaganden gentemot låntagaren, vilket möjliggör 
för bankerna att minimera den risk som tas och som konsekvens av detta 
den belastning det innebär på respektive banks balansräkning. Samtliga 
individuella lån ställs dock på samma villkor inom ramen för ett avtal. För 
att reglera amorteringar och andra avgifter som låntagaren betalar till lånet 
införs en pro rata klausul som klargör att varje bank i syndikatet endast får 
tillgodogöra sig en andel av en återbetalning som motsvaras av dennes 
proportionerliga andel till lånet. På så sätt fördelas en amortering på ett 
rättvist sätt mellan bankerna i syndikatet. Genom Pari- passu klausuler 
klargörs att syndikatet inte ska missgynnas i förhållande till andra 
borgenärer för det fall att låntagaren skulle bli insolvent.  
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Ett visst drag av demokrati tillämpas vid beslutsfattande inom syndikatet. 
Bankerna inom syndikatet är sällan villiga att avtala bort sin rätt att ensam 
bedöma om allvarliga avtalsbrott ska utmynna i att lånet återkrävs eller inte. 
Däremot är det vanligt att mindre allvarliga avtalsbrott från låntagarens sida 
kan överses om en majoritet av syndikatet röstar för en sådan lösning. Här 
beräknas rösterna som proportionerliga gentemot det totala lån som 
utsträcks och omfattningen av demokratiska beslut kan variera mellan olika 
syndikat.   
 
Det har tidigare beskrivits hur syndikatet ofta utser en agentbank. 
243

 

Agentbankens uppgifter karaktäriseras mestadels som rent administrativa 
och utgör syndikatets mellanhand. Låntagaren bör dock vara medveten om 
att agentbanken agerar inom snäva ramar och att dess befogenhet ofta är 
begränsad. Eftersom agentbanken agerar i en kontraktuell kontext till 
skillnad från arrangörsbanken kan den förstnämndes ansvar tydligt 
beskrivas i avtalet och därmed begränsas.  

Ett låneavtal innehåller en mängd förpliktelser och begränsningar som 
låntagaren förväntas respektera. Dessa förpliktelser omfattar såväl klausuler 
som negative pledge, change of control samt covenants avseende 
information och finansiella åtagande. Syftet är att bevara kreditvärdigheten 
hos låntagaren för att på så sätt försäkra sig om att utställda lån verkligen 
kan återbetalas. Alla dessa förpliktelser förbinds normalt sett med en event 
of default klausul. Syndikatets långivare kan därmed påpeka att exempelvis 
otillräckliga nyckeltal utgör ett avtalsbrott för vilket syndikatet har rätt att 
häva avtalet. Vanligt är att en event of default klausul kopplas till andra 
avtal och det innebär att långivare kan åberopa såväl avtalsbrott mot andra 
medlemmar i syndikatet som avtalsbrott i samband med andra avtal 
(exempelvis andra lån). Fenomenet brukar kallas cross default och som 
tidigare berörts utgör det en farlig aspekt för låntagaren eftersom denne 
riskerar att drabbas av en dominoeffekt där flera, för låntagaren, essentiella 
avtal hävs.    
 
Vid sidan av syndikerade lån utgör garantier ett viktigt instrument vid 
internationella affärer och transaktioner. Under efterkrigstiden har 
framförallt de själständiga bankgarantierna och deras amerikanska 
motsvarighet standby letter of credit eller standby remburser vunnit mark. 
Det orosmoment som många gånger existerar mellan avtalskontrahenter i 
olika länder är ett stort hinder för den internationella handeln och 
gränsöverskridande transaktioner. Genom syndikerade garantier kan 
parterna ges möjlighet att genomföra affärer med större säkerhet. 
Bankgarantier liksom standby remburser utgör skilda instrument jämfört 
med lån och av den anledningen är det intressant att betrakta skillnader och 
likheter i hur produkterna konstrueras i synnerhet vid syndikering. 
 

                                                 
243 Avsnitt  2.4.2 
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Marknaden för garantier framstår på många sätt som sammanlänkad med 
marknaden för syndikerade lån. Det kan naturligtvis finnas många 
förklaringar till det men den viktigaste förklaringen återfinns i symmetrin 
för internationella affärer. Som tidigare beskrivits utgörs många 
transaktioner av ett flertal moment. Ett företag som önskar köpa en fabrik 
eller investera i upprustning av en befintlig anläggning har ofta behov av 
extern finansiering. Genom ett syndikerat lån kan företaget finansiera 
projektet. Säljaren har dock investerat mycket pengar för att kunna utföra 
uppdraget och behöver allt som oftast en garanti för att betalning verkligen 
kommer ske. Ett stort byggprojekt eller varutransaktion tar ofta en ansenlig 
tid att genomföra och då projektet ska betalas är det inte alla gånger 
självklart att kapitalet från lånet inte använts för andra utgifter. Ett annat 
alternativ är att säljaren behöver finansiera sitt åtagande genom ett 
syndikerat lån varefter en garanti från köparen kan fungera som säkerhet för 
risken att köparen är insolvent eller annars ovillig att hedra sina 
förpliktelser.  
 
Till följd av att de garantier som används i stora internationella transaktioner 
är av en storlek som gör dem illa lämpade att hanteras av en bank har 
syndikering visat sig vara ett attraktivt sätt att sprida riskerna på. Genom 
diskussioner med sakkunniga, granskning av modellavtal samt doktrin har 
det framkommit att det på den svenska marknaden är vanligt att syndikerade 
garantier konstrueras enligt följande modell. Ett syndikat av banker med en 
arrangörsbank i spetsen upprättar ett syndikerat låneavtal med LMA:s 
modellavtal som grund. LMA:s dokument för syndikerade lån innehåller ett 
avsnitt där syndikerade garantier kan inkorporeras. En (ibland ett par) av 
bankerna som uppställt det syndikerade lånet ges därefter i uppdrag att 
utställa en garanti till beneficienten som därmed endast har att förhålla sig 
gentemot en bank. Varför väljer aktörerna att agera genom en bank och inte 
hela syndikatet? Beneficienten har på detta sätt endast en bank att övertyga 
om att garantin ska utbetalas, vilket underlättar beslutsprocessen inom 
syndikatet av banker och möjliggör en minskad tidsram för att utfå garantin. 
Då det i dessa fall rör sig om demandgarantier eller standby remburser är 
bedömningen för banken om att utbetala garantin enkel. En bedömning av 
inlämnade dokument on it´s face är det enda banken behöver utföra och 
ingen materiel prövning är nödvändig. Det som kan komplicera förfarandet 
är om beslutet ska tas av flera banker, vilket modellen med tvåsteg 
förhindrar. Banken inhämtar motgarantier av övriga banker i syndikatet 
vilka därmed utger ersättning till den utställande banken när denne utgett 
ersättning till beneficienten. Uppdragsgivaren ska därefter ersätta bankerna 
som utställt motgarantier. För bankerna i syndikatet underlättas processen 
väsentligen vid utbetalning eftersom det är endast en bank som behöver ta 
ställning till om utbetalning ska ske. För det fall att en syndikerad garanti 
skulle ställas utanför ett syndikerat låneavtal (där syndikatet tillsammans 
utställer garantin direkt till beneficienten) synes ISP 98 art 10.1 tala för att 
en bank utses med bestämmande rätt för syndikatet, vanligen agentbanken. 
Visserligen är syndikeringsprinciperna likadana för såväl lån som garantier 
varför demokratiskt beslutsfattande är teoretiskt möjligt. Demokratiska 
beslut är dock omständiga och valet av demandgarantier samt standby 
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remburser motiveras delvis genom att beneficienten utan ett komplicerat 
förfarande skall kunna tillgodogöra sig garantin. Varför ett förfarande där 
agentbanken ersätts av en demokratisk beslutsprocess kan tyckas motarbeta 
syftet med grundinstrumentet (demandgarantin eller standby rembursen). 
Huruvida det ens förekommer att parterna använder sig av demokratiska 
beslut är en svår fråga att besvara och inget stöd kunnat ses för detta. Dock 
synes varken LMA, ISP 98, sakkunniga som rådfrågats eller doktrin se det 
som en praktisk lösning. Det framstår som att bruket av agentbank utgör en 
mer attraktiv kommersiell lösning. Tvåstegsmodellen ger dock upphov till 
samma fördelar.   
 
En komplikation som uppstår med tvåstegsmodellen är de 
kapitaltäckningskrav som banker måste beakta. Den bank som utställer den 
huvudsakliga garantin gentemot beneficienten tar en större risk vilket denne 
behöver kompenseras för. Delvis på grund utav att garantin upptar en större 
andel av bankens balansräkning men även mot bakgrund av den risk som 
banken tar att inte få betalt av det övriga syndikatet. Det kan antas att detta 
komplicerar förhandlingar om hur fördelning av intäkter ska se ut inom 
syndikatet. Ett annat problem är att garantin från början ska syndikeras 
eftersom det utgör ett för stort åtagande för en enskild bank. 
 
Det tvåstegsförfarande som är vanligt vid syndikerade garantier används 
inte i samma utsträckning vid syndikering av lån. Detta beror troligen på att 
bankerna i ett syndikerat lån (eller den del av avtalet som avser ett 
syndikerat lån) innehar en annan säkerhet. Då lånet betalas ut möjliggör 
avtalet, genom default klausuler, åtagande för låntagaren (covenants) med 
mer, en annan kontroll än då en garanti betalas ut. Garantin betalas ut i ett 
skedde då avtalet är format och parterna inte kan påverka utformningen av 
transaktionen i nämnvärd utsträckning. Vid ett lån utbetalas beloppet då 
avtalet är färdigställt och samtliga parter samtyckt. Beslutet om att utbetala 
lånet kan därför ske utan diskussion och utbetalning sker när villkoren är 
uppfyllda och utan att frågan behöver kompliceras av en omständlig 
beslutsprocess. Vid en garanti är frågan om utbetalning intressant eftersom 
det sker i ett senare skede.          
 
Vid ett syndikerat lån är låntagaren den enda motparten till syndikatet av 
banker. Vid en syndikerad garanti förändras förhållandet genom att 
syndikatet anlitas av uppdragsgivaren och fullgör eventuella utbetalningar 
mot en tredjepart i form av en beneficient. Då demandgarantier och standby 
remburser är utformade för att enkelt kunna betalas ut är risken för att 
beneficienten felaktigt ska utkräva garantin ett problem. Syndikatet av 
banker ska efter att garantin utbetalats begära kompensation av 
uppdragsgivaren med det osäkerhetsmoment som detta innebär. Syndikatet 
har vid en garanti ingen rätt att häva garantin till följd av vad som sker med 
det underliggande avtalet. För att säkerställa uppdragsgivarens återbetalning 
utgör säkerhetsrätter såsom pant ett viktigt säkerhetsmoment för syndikatet 
vid garantier. Säkerhetsrätter är naturligtvis viktiga även vid syndikerade lån 
men osäkerhetsmomentet kan tyckas mindre. Syndikatets möjligheter att 
säkerställa betalning av låntagaren är större eftersom tidpunkten för 
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utbetalning skiljer sig gentemot syndikerade garantier. Det kan därför 
diskuteras om säkerheter utgör ett viktigare inslag i syndikerade garantier än 
syndikerade lån. Eftersom varje låneavtal anpassas för en individuell affär 
kan det påpekas att bruket av säkerheter beror till stor del av 
omständigheter. Av naturliga skäl bör exempelvis lån till statliga projekt 
inte kräva säkerheter i samma grad som lån till privata företag. 
 
Det trepartsförhållande som existerar vid syndikerade garantier försvårar 
dessutom användningen av events of default och gör dem illa anpassade för 
syndikerade garantier. Visserligen utgör en bristfällig garanti ofta en 
omständighet som kan åberopas som en event of default men utifrån LMA:s 
avtalsmallar framstår det som att garantin inte ska kunna sägas upp. Mot 
bakgrund av att garantin ska utgöra säkerhet för beneficienten framstår detta 
som naturligt men det betonar ytterligare vikten av att på annat vis säkra 
uppdragsgivarens prestation. 
 
Det framstår som att LMA:s avtalsmall är en produkt av den flexibla 
lånemarknadens krav. För de banker som ingår i och upprättar syndikerade 
låneavtal är anpassningsbehovet stort. Det återspeglas i sin tur av att LMA:s 
dokument ofta anpassas i hög grad till de behov som enskilda låntagare och 
syndikat kan tänkas ha. Demandgarantier samt standby remburser ger 
intryck av att harmoniseras i högre grad genom UCP 600, URDG 758 samt 
ISP 98. Dessa dokument kräver visserligen inkorporering för att tillämpas 
men UCP anses på vissa håll ge uttryck för branschpraxis. Demandgarantier 
och standby remburser ger inte intryck av att kräva samma möjligheter till 
individuell prägel som låneavtal. Det framstår på så sätt som att syndikerade 
garantier snarast kompletterar syndikerade lån eller andra avtal och därför 
kan syndikeringsprocessen tyckas anmärkningsvärt lik den som avser lån. 
Det framstår som ett uttryck för marknadens krav på att produkterna ska 
vara kompatibla med varandra.    
 
Ytterligare stöd för att garantier utgör ett kompletterande institut kan ses i 
att avtalsvillkoren för såväl lån som garantier i hög grad återspeglar 
varandra. Naturligtvis avviker avtalen ifråga om aspekter som kan härledas 
till att det rör sig om olika produkter. Låneavtalen stadgar hur återbetalning 
ska ske, medan garantier förses med bestämmelser som reglerar regressrätt 
mot uppdragsgivaren. Utöver dessa mer eller mindre självklara avvikelser är 
avtalsvillkoren mycket lika. De undantag som inte direkt kan härledas till att 
det rör sig om olika produkter härrör till stor del från trepartsförhållandet 
vid garantier. Exempelvis anses kvittningsklausuler som svåra att tillämpa 
vid syndikerade garantier till följd av samspelet mellan syndikat, beneficient 
och uppdragsgivare där samtycke krävs. 
  
Syndikerade lån och syndikerade garantier kan ses samverka på den 
internationella transaktionsmarknaden. Mot bakgrund av marknadens krav 
på att samordna instituten framstår det som förklarligt att likheterna är 
omfattande men det finns även skillnader. Vid ett syndikerat lån är bankerna 
oerhört intresserade av de specifika avtalsklausuler som upprättas i avtalet. 
Intresset har visat sig något svalare ifråga om utformningen av syndikerade 
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garantier. Bankerna som deltar i syndikatet har en regressrätt mot 
uppdragsgivaren varför de främst är intresserade av att klargöra när garantin 
ska betalas ut och att deras regressrätt säkerställs genom olika 
säkerhetsrätter. De banker som deltar vid en syndikerad garanti är därför 
något mindre intresserade av garantiernas innehåll än uppdragsgivaren och 
beneficienten, vars underliggande avtalsförhållande utgör grunden för den 
syndikerade garantin. Därav framstår avtalet för garantier som något mer 
standardiserat. 
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