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1. INDLEDNING 

 

Den finansielle krise udløst ved Lehmann Brothers krak i september 2008, også benævnt fi-

nanskrisen, har betydet et ændret og skærpet fokus på banker og øvrige virksomheders kapi-

talstruktur (Berg et al 2009). Fra politisk side er der udstedt flere hjælpepakker til pengeinsti-

tutter i økonomisk krise, som til gengæld er blevet og til stadig bliver pålagt strengere regule-

ring. Kritikere hævder dog, at dette har resulteret i et pres på udlånsrenten samt stramning af 

kreditgivningen til virksomheder.  

 

Den økonomiske krise har dermed betydet, at virksomheders kreditmuligheder, via bankfinan-

siering, er blevet indskrænket betragteligt, særligt for de små og mellemstore virksomheder. 

Situationen benævnes ”kredittørken” (Thomsen 2012) og er forårsaget af en væsentlig lavere 

risikovillighed blandt kreditgiverne - pengeinstitutterne - som er blevet pålagt øget regulering, 

især grundet Basel III. Dette medfører øget refinansieringsrisiko for virksomhederne, og bevir-

ker, at de søger alternative løsninger til deres funding. I udlandet, særligt USA, er der tradition 

for at hente kapital via obligationsmarkedet frem for via pengeinstitutterne, hvilket endnu ikke 

er tilfældet i Danmark (Udvalget om erhvervsobligationer 2012). 

 

Ovenstående har bevirket, at markedet for erhvervsobligationer er stigende, og investorerne 

har i høj grad fået øjnene op for denne aktivklasse. En af årsagerne til dette skyldes den rela-

tivt gode afkast-performance, erhvervsobligationerne har leveret de seneste år, samt marke-

dets søgen efter rentebærende investeringer, da renten på traditionelle obligationer er helt i 

bund.  

 

Problemfelt 

Investorernes øgede interesse har således øget efterspørgslen efter erhvervsobligationer til 

fordel for de virksomheder, der ønsker denne funding-mulighed. Udfordringen for de danske 

virksomheder, især små og mellemstore, er, om de selvstændigt kan udstede serier af obliga-

tioner, der er store nok til, at det bliver attraktivt for investorerne, samt omkostningsmæssigt 

rentabelt for virksomheden. Udfordringen er derudover, om det er muligt at etablere de rette 

rammer for et velfungerende marked.  

 

Udvikling i interessen for erhvervsobligationer 

Jeg er beskæftiget i den finansielle sektor, hvor jeg arbejder med større investeringskunder. 

Over en længere periode har jeg arbejdet med erhvervsobligationer, som en del af investorer-

nes portefølje. Dette har gjort det muligt at følge udviklingen i markedet for erhvervsobligatio-
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ner på tæt hold – fra erhvervsobligationer var stort set ukendte for en større dansk detailinve-

stor, under finanskrisen og frem til i dag, hvor de er mere efterspurgte end tidligere. Dette 

underbygges af data fra Danmarks Nationalbank, der viser denne udvikling. Det har været 

interessant at følge på nært hold, og det har bevirket, at jeg via denne afhandling ønsker at 

afdække, hvorvidt der kunne være basis for et dansk marked for erhvervsobligationer fra SMV-

virksomheder. Dette leder til problemformuleringen, som fremgår af næste side.   
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1.1. PROBLEMFORMULERING 

Den overordnede problemformulering lyder:  

 

For at besvare ovenstående vil jeg inddrage følgende arbejdsspørgsmål:  

 

 Karakteristika ved erhvervsobligationer 

o Hvordan er karakteristika ved traditionelle obligationer, og hvordan adskiller er-

hvervsobligationer sig fra traditionelle obligationer, herunder kort om prisfast-

sættelse og risici?  

 

 Kapitalstruktur 

o Hvilke teoretiske overvejelser skal virksomheder gøre sig, før de udsteder er-

hvervsobligationer ift. kapitalstrukturen? 

 

 Øgede kapitalkrav  

o Hvad indeholder de nye regler til forhøjede kapitalkrav jf. Basel III?  

o Hvilken betydning har de nye forhøjede kapitalkrav til finanssektoren for marke-

det for erhvervsobligationer i Danmark?  

 

 Det danske marked 

o Hvordan ser SMV-segmentet ud i Danmark?  

o Hvordan ser den potentielle udstedermasse ud? 

o Hvordan ser den potentielle investormasse ud? 

 

 Best practice   

o Hvordan har de lande, vi normalt sammenligner os med, struktureret deres 

marked for erhvervsobligationer til SMV-segmentet?  

 

 Struktur for et dansk marked 

o Hvordan ser anvendte modeller og strukturer ud i en dansk kontekst, og hvad er 

de største udfordringer? 

  

Er der basis for et marked i Danmark for erhvervsobligationer målrettet SMV, og hvorledes 

kunne et sådant marked struktureres?  
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1.2. DEFINITIONER  

I afhandlingen anvendes termen SMV om små og mellemstore virksomheder. Der eksisterer 

forskellige definitioner på SMV. Der tages her udgangspunkt i EU’s definition jf. Europa-

Kommissionen, som er angivet nedenfor.  

 

Definition af små og mellemstore virksomheder (SMV) 

 

 Danmarks Statistik Årsregnskabsloven  

§ 7, stk. 1 og 2 

Europa-Kommissionen  

Mellemstore virksomheder 

Antal ansatte < 250 < 250 < 250 

Nettoomsætning   DKK 286 mio.   

Balancesum eller  DKK 143 mio.   ≤ 43 mio. euro 

Omsætning    ≤ 50 mio. euro 

Små virksomheder 

Antal ansatte < 50 < 50  < 50 

Nettoomsætning   DKK 72 mio.    

Balancesum eller  DKK 36 mio. ≤ 10 mio. euro 

Omsætning    ≤ 10 mio. euro 

Mikro virksomheder    

Antal ansatte <10   < 10 = mikro 

Nettoomsætning     

Balancesum eller   ≤ 2 mio. euro = mikro 

Omsætning    ≤ 2 mio. euro = mikro 

 

FIGUR 1: (SMVPORTALEN 2013 SAMT EUROPA-KOMMISSIONEN 2013) 

 

1.3. AFGRÆNSNING 

Nærværende afhandling placerer sig inden for de teoretiske områder Corporate Finance samt 

Fixed Income, der begge er omfattende emner, hvorfor der kunne inddrages mange aspekter, 

der kunne findes relevante.  

 

Jeg vil afgrænse mig fra at gå i dybden med alle aspekter af obligationsteori grundet afhand-

lingens omfang. Jeg vil derfor ikke uddybe de forskellige modeller til prisfastsættelse samt di-

verse rentestrukturer. Jeg vil benytte en simpel nulkuponobligation og herunder en simpel 

prisfastsættelse, da denne leder til en senere prisfastsættelse af en erhvervsobligation. Jeg vil 

derfor også udelukkende beskæftige mig med stående obligationslån. Formålet har været at 

medtage de dele af obligationsteorien, som jeg har fundet mest relevante i forhold til den 

grundlæggende forståelse af erhvervsobligationer. I forbindelse med redegørelse af kreditrisiko 
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anvender jeg de reducerede modeller, herunder rating-baserede modeller, og anvender der-

med ikke de strukturerede optionsbaserede modeller. 

 

Jeg vil ikke gå i dybden med finanskrisens årsager og udvikling, da jeg ikke finder det relevant 

for afhandlingens hovedtema. 

 

Jeg har valgt at afgrænse fra at gå i dybden med de nye SIFI-regler grundet omfanget af af-

handlingen. Den overordnede konsekvens af de øgede kapitalkrav bliver behandlet i analysen 

af de nye kapitalkrav. 

 

Analysen vil ikke se på potentielle investeringsfonde uden for Danmark, da jeg ikke har kunnet 

finde data, der var udspecificerede nok på relevante obligationsklasser. 

 

Der analyseres heller ikke på betydningen for renten på en obligation i forhold til, hvorvidt den 

er rated. Det har ikke været muligt at finde data specifikt på SMV-obligationer til understøttel-

se af en sådan analyse. Det har dog været muligt at finde data på udstedelser fra store inter-

nationale virksomheder, men dette har jeg ikke fundet sammenligneligt med SMV-

obligationssegmentet. 

  

Jeg vil endvidere kun fokusere på tiltag, der kan fremme markedet for erhvervsobligationer og 

dermed ikke analysere andre tiltag, som kan fremme væksten i SMV-segmentet via adgang til 

gæld - her tænkes på offentlige vækstpakker, vækststøtteordninger mv. på trods af, at der 

kan forekomme overlap. Der afgrænses desuden fra at tage konkret stilling til specifikke virk-

somheders balancer, samt hvor meget fremmedkapital der i givet fald ville være optimalt, da 

dette ville kræve specifik regnskabsindsigt i hver enkelt virksomhed. Fokus er på det overord-

nede billede af et muligt marked.  

 

Der afgrænses ligeledes fra skatteaspektet i de mulige modeller jf. omfanget af afhandlingen. 

Endelig afgrænses der i forhold til detaljerede juridiske aspekter i forbindelse med forskellige 

modeller til udstedelse af værdipapirer baseret på lån. 

 

1.4. METODE OG TEORI 

Afhandlingens teoretiske grundlag er baseret på et positivist udgangspunkt og teorier, metoder 

og resultater samt synspunkter, der præsenteres i afhandlingen, anses derfor som værende 

objektivt sande. Endvidere er det positivistiske udgangspunkt karakteriseret ved at have fokus 

på kvantificerbar viden (Hagedorn-Rasmussen et al 2007).  
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Teoretisk fundament  

Afhandlingens teoretiske fundament bygger primært på de teoretiske områder Corporate Fi-

nance og Fixed Income. En nærmere gennemgang af teorien vil blive præsenteret i kapitel II. 

Derudover inddrages avisartikler, primært fra landsdækkende medier samt bl.a. rapporter fra 

Moodys, Standard & Poors og Rapport fra Udvalget om erhvervsobligationer som finansierings-

kilde for små og mellemstore virksomheder udgivet i november 2012 under Erhvervs- og 

Vækstministeriet (herefter forkortet Udvalget om erhvervsobligationer).  

  

Datamateriale  

Analyserne i kapitel III er baseret på kvantitativt datamateriale, der består af finansielle data 

fra Bloomberg, Moodys samt Standard & Poors (S&P), der alle er verdensomspændende og 

anerkendte leverandører af finansielle data, samt Danmarks Statistik og Nationalbanken. Da-

tamaterialet må betragtes som værende valide data.  

 

Empiri: Interviews med relevante markedsaktører  

I diskussionen i kapitel IV inddrages kvalitative interviews med to relevante markedsaktører 

fra henholdsvis Danske Bank og Nykredit. De to interviewpersoner er blevet udvalgt grundet 

deres erfaringer med udstedelse af erhvervsobligationer. Formen har været delvist strukture-

ret, da omdrejningspunktet for de to interviews har været præsenteret på forhånd via e-mail 

og tager et klart afsæt i afhandlingens problemformulering og arbejdsspørgsmål. Der har væ-

ret mulighed for inddragelse af nye emner, der måtte fremkomme undervejs i interviewet. De 

to interviews er ikke blevet båndet. De to interview-personer gav begge tilladelse til, at på-

stande og kommentarer fremsat under interviewet måtte anvendes i denne afhandling. De to 

markedsaktører bidrager med input vedrørende bankernes rolle og markedet for erhvervsobli-

gationer. Derudover giver de deres betragtninger til, hvordan et marked for erhvervsobligatio-

ner målrettet SMV kunne struktureres. Jeg har valgt at interviewe følgende:  

 

 Thomas Hovard, Head of Credit Research, Danske Markets 

o Danske Bank giver i medierne udtryk for at ville være førende for erhvervsobli-

gationsmarkedet for SMV. 

o Credit Research foretager analyser af erhvervsobligationer og har dermed indgå-

ende kendskab til segmentet. 

 

 Jesper Berg, Underdirektør, Regulering og Rating i Nykredit 

o Tidligere ansat i IMF 

o Tidligere ECB chef for kapitalmarkedsdivision – hidtil højst placerede dansker i 

ECB  
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o Tidligere afdelingschef i Nationalbanken 

o Forfatter til Finansernes Fald, der anvendes som litteratur i denne afhandling 

o Med til at udarbejde rapporten om Erhvervsobligationer som finansieringskilde 

for SMV november 2012, der også anvendes som litteratur i denne afhandling 

 

Empiri: Interviews med investorer 

Grundet mit job i den finansielle sektor, har 

jeg via min kundeportefølje kontakt med en 

række større investorer, der kunne være po-

tentielle købere til erhvervsobligationer fra 

SMV segmentet. Ti af disse investorer har jeg 

kontaktet for at høre, om de ville bidrage til 

denne afhandling. Investorerne er udvalgt på 

baggrund af deres samlede investeringsram-

me samt deres anciennitet som investor, her-

under erfaring med og indsigt i markedet. 

Det er ikke udtryk for en repræsentativ un-

dersøgelse, men anvendes for at give en indi-

kation på markedets forventninger set fra 

investors synspunkt.  

 

Investorerne blev først kontaktet af 

undertegnede telefonisk for, at jeg kort kunne 

fortælle om afhandlingen og uddybe, hvordan 

deres svar kunne bidrage til at belyse de 

problemstillinger, der trækkes frem i denne 

afhandling. Såfremt investoren havde 

interesse i at deltage, sendte jeg herefter 

spørgeskeamet samt en følgemail til 

vedkommende (bilag I). Alle ti investorer, 

som jeg kontaktede, sagde ja til at bidrage. 

De har alle givet samtykke til, at deres svar 

må anvendes i denne afhandling samt til det 

mundtlige forsvar. Alle oplysninger om navne 

vil blive hemmeligholdt, og de er dermed sikret fuld anonymitet.   
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Spørgsmålene var opdelt i to dele. Del et var spørgsmål til baggrund og omhandlede bl.a. 

investorens alder, anciennitet som investor og samlede investeringsramme. Kvantitative data 

om investorerne er gengivet i graferne i højre side. Heraf fremgår det, at de aldersmæssigt 

spænder fra 37-75 år, har mellem 5-20 års anciennitet som investor, og at den samlede 

investeringsvolumen på de adspurgte investorer er på DKK 290 mio.  

 

Der var i alt 12 spørgsmål i del to, der skulle besvares ved at angive en værdi fra 1-5, med 

mulighed for at uddybe svaret eller kommentere på spørgsmålet.  

 

Spørgsmålene var opdelt i kategorier vedr.:  

 Investering i erhvervsobligationer i enkeltudstedelser fra små og mellemstore 

virksomheder (SMV) 

 Sekuritisering af SMV 

 Rating af erhvervsobligationer 

 

I del to var angivet eksempler på SMV-virksomheder fordelt på henholdsvis MidCap og 

SmallCap-segmentet. Det blev præciseret, at det var selve typen af erhvervsobligation, der 

skulle tages stilling til. Fokus var således ikke på afkast-risikoforholdet, da det forudsættes at 

være tilfredsstillende. Ligeså vel som det var ”typen” af selskaber, investoren skulle holde sig 

for øje, og altså ikke de konkrete eksempler på selskaber, der var angivet. Det blev derimod 

præciseret, at der netop skulle tages højde for likviditets-problematikken jf. størrelsen på 

udstedelsen, der bestemmes af virksomhedsstørrelsen, og hvorvidt der er tale om 

enkeludstedelser eller ”puljer” af flere i én udstedelse. Svarene herpå vil indgå i min analyse 

samt diskussion og vurdering.  

  

1.5. AFHANDLINGENS STRUKTUR 

Nærværende afhandling består af fem dele, hvoraf del I omhandler indledning, problemformu-

lering samt afgrænsning.  

 

I kapitel II vil jeg redegøre for den grundlæggende obligationsteori samt den overordnede ka-

pitalstrukturteori, der danner fundamentet for virksomheders investerings- og finansieringsbe-

slutninger. Dette danner baggrund for en nærmere gennemgang af erhvervsobligationer, her-

under karakteristika ved investor og udsteder. Jeg vil ligeledes redegøre for hvilke komponen-

ter, herunder kreditrisikoparametre, erhvervsobligationer består af, samt hvorledes erhvervs-

obligationer prisfastsættes på markedet.  
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Kapitel III består af en todelt analyse, hvor jeg først vil analysere konsekvenserne af imple-

menteringen af Basel III på det danske marked. Dernæst vil jeg analysere markedet for er-

hvervsobligationer i Danmark, både set fra investorernes side og fra udsteders side, med fokus 

på små og mellemstore virksomheder.  

 

Dette leder til diskussionen i kapitel IV, hvor jeg vil diskutere, hvorvidt der er grundlag for et 

erhvervsobligationsmarked i Danmark for små og mellemstore virksomheder samt diskutere 

hvilke modeller, der ville kunne fremme et sådant marked. Herudover vil jeg også inddrage 

best practice fra de lande, vi normalt sammenligner os med.  

 

Kapitel V består af en sammenfattende vurdering af, om der er basis for et erhvervsobligati-

onsmarked i Danmark for små og mellemstore virksomheder. Problemformuleringen besvares 

herefter i afhandlingens konklusion.  

Modellen på næste side illustrerer afhandlingens struktur:  
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2. TEORI 

 

2.1. INDLEDNING TIL TEORI 

Jeg vil i dette kapitel give en indføring i teorien om traditionelle obligationer, og hvordan obli-

gationer er struktureret. Dette danner baggrund for næste del af kapitlet, der har fokus på 

erhvervsobligationer, og hvordan erhvervsobligationer adskiller sig fra almindelige obligationer. 

For at forstå hvordan obligationer påvirker kapitalstrukturen i en virksomhed, vil jeg gennem-

gå den overordnede kapitalstrukturteori ud fra Miller & Moligliani’s teori I og II fra 1950’erne 

og 1960’erne, der anses som den grundlæggende teori, ud fra hvilken virksomheder træffer 

investerings- og finansieringsbeslutninger. Kapitlet har til hensigt at give en grundlæggende 

forståelse for aktivklassen obligationer og derigennem besvare første og anden del af problem-

formuleringens arbejdsspørgsmål.  

    

2.2. AKTIVKLASSEN OBLIGATIONER  

Der er et stort udvalg af obligationer med forskellige egenskaber, og jeg vil i dette afsnit foku-

sere på statsobligationer. Til at illustrere de grundlæggende karakteristika ved obligationer, vil 

jeg anvende 4% Danske Stat stående lån 2019 ISIN - DK0009922403 som eksempel (Infront 

Trader). I denne serie er der en cirkulerende mængde på knap DKK 88 mia., hvilket gør det til 

en af de tre største obligationsserier i omløb i øjeblikket. Dette gør serien velegnet som ek-

sempel grundet den høje likviditet. Først en oversigt til at give en overordnet beskrivelse af 

nogle af begreberne ved en obligation.  

 

Begreb Beskrivelse 

Hovedstol Hovedstolen er værdien på obligationen. Dvs. det 

beløb, som udsteder er forpligtet til at betale tilba-

ge ved udløb. 

Nominel rente Nominel rente er den rentesats, som hovedstolen 

forrentes med, også kaldet kuponrenten. 

Løbetid Løbetiden er den tid, obligationen er gældende 

indtil hovedstolen skal tilbagebetales (stående 

obligation). 

Kurs Kursen er et udtryk for, hvor meget investor er 

villig til betale for de betalingsstrømme, som obli-

gationen genererer. 

Effektiv rente (IRR) Den effektive rente er en gennemsnitlig beregnet 

rente på baggrund af kursen på udstedelsestids-

punktet og de fremtidige betalingsstrømme. 

 

FIGUR 3 (KOED ET AL 2009)  
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2.3. NOMINEL RENTE 

Helt kort kan en obligation defineres som en serie af fremtidige pengestrømme. Obligationsud-

stederen forpligter sig således til at overholde en række fremtidige betalinger til obligationseje-

ren. Ved udstedelsen af obligationer, vil den udstedende part typisk tilbyde en rentebetaling, 

der løber i obligationens periode. Denne rente veksles til en betaling til obligationsejeren på 

forudbestemte tidspunkter. I sin mest enkle form sker dette via en årlig betaling på udstedel-

sesdatoen for obligationen. Dette kaldes den nominelle rente eller kuponrenten (Christensen 

2009).  

 

Kuponrenten er en af de vigtigste faktorer for en kommende investor, da kuponrenten er en 

indikator for, hvad investoren vil få ud af investeringen. Kuponrenten afhænger af en række 

faktorer, hvoraf den vigtigste er obligationsudstederens evne til at betale sine forpligtelser på 

obligationen, dvs. risikoen på den givne obligation (virksomhed), også benævnt som kreditrisi-

koen, hvilket jeg vil behandle senere i dette kapitel. 

 

Når en obligation udløber, betaler udstederen hovedstolen tilbage til långiveren, og dermed 

afsluttes forpligtelserne for begge parter (forudsat stående obligationer).  

 

I figur 1 har jeg illustreret det forventede cash flow for 4ST.L.19. Denne obligation har en lø-

betid på 10 år og en årlig kuponrente på 4%. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 4: OBLIGATIONS-BETALINGSRÆKKE (CHRISTENSEN 2009) 

 

Figuren viser udviklingen fra obligationsejerens synspunkt, hvor en investering i perioden år 0 

= 100 vil generere en rentebetaling på 4 om året, og når obligationen udløber ved år 10, 

4% Danske Stat stående lån 2019 – DK0009922403 
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Y=10, tilbagebetales hovedstolen samt renter for den sidste periode, hvilket beløber sig til 

104.  

 

2.4. REALRENTEN   

Ved beregning af det faktiske afkast på en obligation er det nødvendigt som investor at tage 

højde for, at afkastet udvandes af inflationen. Realrenten er således en beregning af kuponren-

ten på obligationen divideret med inflationen, hvilket giver et mere retvisende billede af det 

faktiske afkast, illustreret i figur 5, med en inflation på 1,5%:  

 

 

 

 

Figur 5: (Christensen 2009) 

 

Dette betyder, at perioder med høj inflation har tendens til at udvande afkastet på obligationen 

(se eksempel oven for med forskellige inflationssatser). Dette resulterer således i, at obliga-

tionsejeren er mere tilbageholdende med at investere i obligationer i tider med økonomisk 

vækst af frygt for, at afkastet udvandes af inflationen, hvilket vil få renten til at stige for at 

kompensere investoren. Dette vil igen resultere i, at obligationskursen vil falde og således væ-

re en dårlig forretning for investorer, der allerede har købt obligationen.  

 

2.5. EFFEKTIV RENTE 

Den effektive rente kan defineres som den diskonteringsrente, der gør den tilbagediskonterede 

værdi af en betalingsrække lig med den observerede værdi/kurs (Christensen 2009): 

 

 

 

FIGUR 6: (CHRISTENSEN 2009) 

 

Kurs = obligations værdi på købstidspunktet  

Yj = ydelsen på tidspunkt j 

R = Den effektive rente 
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Man kalder også den effektive rente for den interne rente eller IRR. Den bruges ofte som en 

omvendt måde at angive pris på dvs. i forhold til kursen. IRR er således gennemsnitsrenten, 

og giver et gennemsnitligt afkast over den betragtede løbetid. Det er dog behæftet med et par 

forudsætninger. Renten antages uændret i perioden, så de løbende rentebetalinger kan genin-

vesteres til samme effektive rente, hvilket forudsætter, at rentestrukturen er flad. 

 

Jeg vil forklare den effektive/interne rente med nedenstående eksempel: 

 

Her ses det, at et 5% 3-årigt stående lån, har tre betalinger. Det antages, at kursen er 98,65 i 

dag. Her vil betalingsrækken se således ud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 7: (CHRISTENSEN 2009) 

 

Den interne rente kan nu bestemmes ved at finde R i formlen fra før. 

 

 

 

FIGUR 8: (CHRISTENSEN 2009) 

 

Den effektive/interne rente er således 5,50%. 

 

2.6. NULKUPONRENTER 

Nulkuponobligation og nulkuponrente er ligeledes et af de grundlæggende begreber. En nulku-

ponobligation er en obligation uden en nominel rente. Renten er dermed 0, men derimod er 

kursen lavere. En nulkupon obligation giver således kun afkastet via kursen og ikke som ren-

tebetaling. Det betyder, at afkastet på en nulkuponobligation er den effektive rente, der kan 

opnås ved investering i obligationen.   

Y=1 Y=2 Y=3 

Y=0 

5 5 

105 

-98,65 
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Formlen ser således ud:  

 

 

FIGUR 9 (CHRISTENSEN 2009) 

 

Kt = Kursen til tidspunkt t 

Dt = Diskonteringsfaktoren til tidspunkt t 

Rt = Den effektive rente til tiden t 

 

Det kan bedst forklares med nedenstående eksempler. 

 

Værdiansættelsen af en nulkuponobligation er med baggrund i teorien om, at der igen arbitra-

ge er i markedet. 

 

Er markedsrenten 5% vil en 1-årig 5%-obligation have en kurs på 100. Den giver følgende 

betalingsstrøm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 10 (CHRISTENSEN 2009) 

 

Da den effektive rente i markedet er 5%, og nulkuponobligationen ikke betaler rente, bliver 

diskonteringsfaktoren:  

 

 

FIGUR 11 (CHRISTENSEN 2009) 
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Y=0 
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Kursen på nulkuponobligationen bliver således 95,238, som giver følgende betalingsstrøm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 12 (CHRISTENSEN 2009) 

 

Til en kurs på 95,238 vil afkastet på nulkuponobligationen give samme afkast som markedsaf-

kastet for pengestrømme med samme løbetid. 

 

Den væsentligste forskel på nulkuponrenter og effektive renter er, er den effektive rente er 

ens for alle betalinger en specifik obligation har, og renten varierer ofte fra obligationer til obli-

gation. Nulkuponrenten er derimod ens for alle betalinger, der falder på en bestemt termin, på 

alle obligationer. Begge rentetyper kan bruges til at prisfastsætte en obligation vha. tilbage-

diskontering af betalingsstrømme bl.a. som illustreret ovenfor.  

 

2.7. LØBETIDEN  

Løbetiden på en obligation er et andet grundlæggende element, der er nødvendigt at undersø-

ge. Der er ingen juridiske begrænsninger på obligationens løbetid, men obligationer med en 

løbetid på over 30 år er sjældne. Obligationsudstederen vil forventeligt tage hensyn til virk-

somhedens finansieringsbehov, hvilket baseres på, hvad det rejste provenu skal anvendes til, 

da de finansielle behov ofte matches af den forventede længde på obligationen.   

Såfremt provenuet skal anvendes til opretholdelse af generelle krav til driftskapitalen, er 

længden på obligationen ikke defineret af en bestemt investeringsstrategi. I dette tilfælde vil 

løbetiden være baseret på at give udstederen økonomisk fleksibilitet og samtidig tage højde 

for, at obligationen eventuelt skal refinansieres ved udløb, hvor hovedstolen skal tilbagebetales 

(antager stående lån).  

 

Statsobligationen 4ST.L.19 har en løbetid på 10 år, selvom statsfinansiering har en forventet 

længere levetid. Staten har tendens til at udstede en blanding af obligationer med forskellig 

løbetid samt udstede nye obligationer til at refinansiere obligationer, der udløber. Dette sikrer 

løbende likviditet og finansierer dermed statens løbende ”investering og drift”. 

Y=1 

Y=0 

100 

-95,238 
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2.8. VARIGHED  

Termen løbetid bruges ofte som et udtryk for, hvornår gælden er indfriet, så en løbetid på 10 

år har 10 rentebetalinger, som illustreret tidligere i figur 4. Der kan også være flere rentebeta-

linger pr. år (terminer). Problemet med beregning af løbetiden er, at der ikke tages højde for 

afdragsprofil og de enkelte betalingstidspunkter. Derfor inddrages nøgletallet varighed i inve-

steringsteorien. Varighed bruges også til en vis grad i forbindelse med erhvervsobligationer, 

dog kan rentefølsomheden ikke sammenlignes fuldstændigt med traditionelle obligationer, da 

virksomhedsobligationer prissættes ud fra flere faktorer (Brealey et al 2011). Dette vil jeg 

vende tilbage til. 

 

Nøgletallet varighed anvendes bl.a. til at vurdere obligationskursens rentefølsomhed. Dvs. hvis 

der sker en ændring i det generelle renteniveau med 1%, hvor mange procent stiger eller fal-

der kursen så. Samtidigt kan nøgletallet anvendes som estimat for den gennemsnitlige tilba-

gebetalingstid på obligationsinvesteringen, når der tages højde for renter og afdrag. Endelig 

angiver nøgletallet den tid, der vil gå, før investeringen i obligationen er immun over for kurs-

udsving.  

 

Herunder formel for beregning af varighed: 

 

 

 

 

FIGUR 13 (CHRISTENSEN 2009) 

 

Afledt af varighed anvendes modificeret varighed (MD). MD fortæller den procentvise ændring i 

kursen på obligationen ved en ændring i renten på 1%-point. Formlen ser således ud: 

 

 

 

 

FIGUR 14 CHRISTENSEN 2009 

 

2.9. OBLIGATIONENS VOLATILITET 

Volatilitet spiller en vigtig rolle, når obligationer eller andre aktiver analyseres. Jo højere volati-

litet aktivet har, jo højere risiko. Den metode der oftest anvendes til at beskrive risikoen er 

ved hjælp af variansen – ơ2 eller standardafvigelsen – ơ. Det er et statistisk nøgletal, der viser, 
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hvor meget afkastet fra de mulige udfald varierer i forhold til det forventede afkast. En lav va-

rians betyder således, at afkastet på de mulige udfald ligger tæt på det forventede afkast. 

Sandsynligheden for at få et afkast tæt på det forventede er dermed stor, hvilket vil betegnes 

som lav risiko. Hvorimod en høj varians betyder, at afkastet på de mulige udfald vil være mar-

kant afvigende fra det forventede afkast. Sandsynligheden for at få udfald, der enten er væ-

sentlig højere eller væsentlig lavere end det forventende afkast, er dermed stor. Det vil såle-

des betegnes som høj risiko. Varians og standardafvigelse kan findes ved følgende formler: 

 

2

1

,

2 )(*
n

i

AAiiA RERp
 

FIGUR 15 (CHRISTENSEN ET AL 2009)   

 

ơ2 : Varians 

ơ: Standardafvigelse  

pi: Sandsynlighed for udfald i 

Ri: Afkast ved udfald i 

E(R): Forventet afkast 

 

Eksempel herunder: 

 

ơ2 = 0,25 x (0,10 – 0,05)2 + 0,5 x (0,02 – 0,05)2 + 0,25 x (-0,15 – 0,05)2 = 0,010456 

ơ = √0,010456 = 10,23% 

FIGUR 16 (CHRISTENSEN 2009) 

 

En standardafvigelse på 10,23% betyder dermed, at afkastet i gennemsnit afviger fra det for-

ventede (middelværdien) med 10,23%. Hvis det antages, at afkastet er normalt-fordelt vil 

afkastet med 90% sandsynlighed ligge inden for 1,645 standardafvigelser (Christensen et al 

2009). 

 

Perioder med høj volatilitet afspejler store udsving på de finansielle markeder. Under finanskri-

sen i 2008/09 var volatilitets-niveauet meget højt, hvilket alt andet lige er uønsket for obliga-

tionsinvestorer - og aktieinvestorer for den sags skyld. Investorerne foretrækker rolige mar-

kedsforhold for at sikre et stabilt afkast. VIX indekset er en indikator for volatiliteten i marke-

det (Brealey et al 2011). Herunder udviklingen henover finanskrisen: 

                              



 

 

25 

CBOE Volatility Index

 

FIGUR 17 (CNBC 2013-04-17) 

 

Volatiliteten på erhvervsobligationer er generelt set noget lavere end volatiliteten på aktiemar-

kederne. Dette skyldes, at obligationer betragtes som en investering med lavere risiko pga. 

den bedre prioritetsstilling ved en konkurs. Derfor vil høj volatilitet på aktiemarkederne, i teo-

rien, drive investorerne mod obligationsmarkedet. Denne antagelse har dog vist sig at blive 

udfordret under finanskrisen, da stort set alle aktiver faldt kraftigt. Dette gælder også er-

hvervsobligationer. Realkreditobligationer faldt ligeledes på trods af, at de skulle være sikker 

havn, men da alle ville realisere deres aktiver på samme tid, blev også realkreditobligationer 

presset i væsentlig grad (Berg et al 2009). 

 

 

3. ERHVERVSOBLIGATIONSTEORI 

 

Jeg vil nu bygge videre på redegørelsen om traditionelle obligationer og gennemgå, hvad der 

karakteriserer erhvervsobligationer. 

 

Overordnet set kan en erhvervsobligation beskrives som en mellemting mellem aktier og ”tra-

ditionelle” obligationer. Virksomhedsobligationerne er en del af den udstedende virksomheds 

gældsstruktur. Fra investors synspunkt er det dermed en aftale om et lån til den pågældende 

virksomhed, hvor investor får hovedstolen tilbage plus renter i løbetiden. Hvis virksomheden 

går konkurs, risikerer investor dermed at tabe en del af eller hele sin investering. Dette af-

hænger bl.a. af, hvor i gældsstrukturen obligationen er placeret (Brealey et al 2011). 

 

Den primære forskel på en statsobligation (antager ”solide stater”) og en virksomhedsobligati-

on er dermed kreditrisikoen, hvilket ligeledes er afgørende i prisfastsættelsen af virksomheds-

obligationen. Denne kreditrisiko vil dermed også, alt andet lige, give investor en merrente ved 
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investering i en erhvervsobligation contra traditionelle obligationer, herunder statsobligationer 

(solide stater) og visse realkreditobligationer fx danske. Kreditrisikoen er dog også andet end 

den ultimative risiko – konkurs, hvilket jeg vil redegøre for senere i afsnittet.    

 

En erhvervsobligation kan være placeret forskellige steder i virksomhedens gældsstruktur, 

hvilket er afgørende ved en konkurs, i forhold til hvor meget investoren kan forvente at få til-

bage af sin investering, kaldet dividende ved konkurs. Prioritetsrækkefølgen kan lidt forenklet 

sammenfattes som:  

 

1. Foranstillede krav  

2. Efterstillede krav  

3. Ejerandele (aktier) 

 

Af nedenstående oversigt fremgår det, hvor obligationerne er placeret i prioritetsrækkefølgen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 18: PRIORITETSRÆKKEFØLGE FOR IKKE-FINANSIELLE VIRKSOMHEDER (NYKREDIT MARKETS 2013) 

 

Erhvervsobligationer kan således være placeret enten som seniorgæld (sikret) (dog oftest 

bankgæld/realkredit), seniorgæld (usikret), ansvarlig kapital eller hybridkapital. Ved foranstil-

lede krav vil der typisk være en dividende til obligationsejerne ved konkurs, hvorimod efterstil-

lede krav sjældent vil få nogen dividende. Som det fremgår af rækkefølgen, jo højere place-

ring, jo højere sandsynlighed for dividende. 
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3.1. KREDITRISIKO 

Der er overordnet set to typer af modeller, der anvendes til at finde kreditrisikoen: De struktu-

rerede modeller og de reducerede modeller. De strukturerede modeller tager udgangspunkt i 

Mertons teori baseret på optionsprisfastsættelsen som kendes fra Black-Scholes-Mertons form-

ler for prissætning af forskellige typer af optioner (Hull 2011). Disse ser på en obligation som 

et derivat med virksomhedens aktiver som underliggende aktiv. Dette kræver dog detaljerede 

data om hver udsteder og kan dermed være meget omfattende.  

 

Jeg vil i denne afhandling beskæftige mig med de reducerede modeller, som benytter offentli-

ge tilgængelige markedsdata om virksomheder og kreditrisiko til at estimere kreditrisikoen for 

den enkelte udsteder. Der opbygges en model, hvor investor kan vurdere kreditrisikoen ved at 

sammenligne virksomheden med andre virksomheder med samme karakteristika. De mar-

kedsdata, der benyttes, kan enten være historiske data om virksomheders default kaldet de 

statiske modeller, eller ratingbureauernes opdeling efter rating kaldet de rating-baserede mo-

deller (Lando 2000). Jeg vil fokusere på sidstnævnte modeller,  

 

Gennem rating er virksomhederne opdelt i kategorier afhængig af, hvilken kreditrisiko virk-

somhederne vurderes til at have. Der findes forskellige ratingbureauer, eksempelvis Moody’s 

og Standard og Poor’s som på baggrund af markedsdata analyserer og vurderer, hvilken rating 

virksomhederne skal have. Herunder ses deres ratingopdeling:  

 

 

FIGUR 19: (NYKREDIT MARKETS 2013)  
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I den rating-baserede model anvendes også andre tilgængelige markedsdata, som ratingbu-

reauerne indsamler og analyser. Som vigtige parametre i forbindelse med vurdering af kredit-

risici vil jeg se på defaultsandsynligheder, recovery rates og migreringsrisiko/ transitionsmatri-

cen. 

 

3.2. DEFAULTSANDSYNLIGHEDER 

Defaultsandsynligheder er vigtige for at kunne prisfastsætte obligationerne. Moody’s har op-

gjort defaultsandsynlighederne for perioden 1983-2012. De kan være opgjort efter rating eller 

fx efter sektor. Herunder opgjort efter rating og akkumuleret for en 20 års periode: 

 

 

FIGUR 20 (MOODY’S INVESTOR SERVICE FEBRUAR 2013) 

 

Defaultsandsynlighederne er historiske tal. Tallene er dog stadige brugbare som en indikator, 

især når der ses over en længere periode. De kan være præget at store udsving i enkelte år, 

hvis der er meget uro på markederne fx kraftig nedkonjunktur. Såfremt de historiske sandsyn-

ligheder anvendes til at prisfastsætte en obligation, kan investor sandsynligvis opleve, at den 

kurs, investor kommer frem til, er for høj i forhold til markedskursen. Dette kan skyldes for-

skellige aspekter, fx at obligationsejerne ønsker højere risikopræmier, i tider med meget usik-

kerhed om den økonomiske situation, hvor det kan antages, at defaultsandsynligheden er hø-

jere end det historiske gennemsnit. Det fremgår af figuren herunder, hvor det tydeligt ses, at 

defaults stiger i krisetider, som under It-krisen i 2000-02 og finanskrisen i 2008-09. 
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Udviklingen i årlige antal og volumen af defaults i USA og Europa 

 

FIGUR 21 (MOODY’S INVESTOR SERVICE FEBRUAR 2013) 

 

3.3. RECOVERY RATES 

Recovery rates er den procentvise andel, som obligationsejeren kan forvente at få tilbage af 

sin investering, hvis virksomheden går konkurs. Jeg har tidligere benævnt den som dividende 

ved konkurs/default. 

 

Der gælder samme antagelser om recovery rates, som ved defaultsandsynligheder i forhold til 

de gennemsnitlige historiske observationer. Herunder de historiske gennemsnitlige recovery 

rates fordelt på gældens placering i prioritetsrækkefølgen: 

 

 

FIGUR 22 (MOODY’S INVESTOR SERVICE FEBRUAR 2013) 

 

De reelle recovery rates kan igen være en del afvigende. Fx i perioder med lavkonjunktur kan 

rates være noget lavere end de gennemsnitligt observerede. Årsagen er, at virksomhedens 
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aktiver kan være mindre værd, grundet lav økonomisk aktivitet, som det bl.a. sås ovenpå fi-

nanskrisen, i udpræget grad på ejendomme, men dette vil også gælde andre aktiver, som ma-

skiner mv., som der også vil være lavere efterspørgsel på. Dette sammenholdt med den anta-

gelse, at virksomheden kan have brugt mange af sine økonomiske reserver på at overleve. Det 

er alle faktorer, der spiller ind på recovery raten, som alt andet lige vil blive lavere. Dette vil 

investor ligeledes have kompensation for ved højere risikopræmier, som påvirker prisfastsæt-

telsen. Disse forventninger kan igen udledes af kreditspændet i kriseperioder. 

 

3.4. MIGRERINGSRISIKO 

Migreringsrisikoen er risikoen for, at en virksomhed ændrer rating. Denne kan vurderes ud fra 

de transitionsmatricer, ratingbureauerne offentliggør. Nedenstående tabel viser sandsynlighe-

den for, at en virksomhed efter et år ligger uændret eller har fået ændret rating, hvilket også 

er vigtigt at have med i vurderingen af kreditrisikoen. 

 

 

FIGUR 23 (MOODY’S INVESTOR SERVICE FEBRUAR 2013) 

 

Dette er ud fra gennemsnitlige historisk observerede data, og der er samme udfordring, som 

nævnt med defaultsandsynligheder og recovery rates i økonomisk usikre perioder. Alt andet 

lige, vil sandsynligheden for downgrade stige i disse perioder, som investor vil kompenseres 

for.  

 

3.5. PRISFASTSÆTTELSE AF ERHVERVSOBLIGATIONER 

Jeg vil i det følgende give en overordnet beskrivelse af, hvorledes erhvervsobligationer kan 

prisfastsættes for at illustrere sammenhængen med de kreditrisici-parametre, der kan indgå 

heri. Udover kreditrisiko, der er den væsentligste forskel mellem traditionelle obligationer og 
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virksomhedsobligationer, indgår de samme faktorer i prisfastsættelsen som ved traditionelle 

obligationer, såsom renterisiko og likviditetsrisiko (Brealey et al 2011). 

 

Nøglen til at prisfastsætte en virksomhedsobligation kontra en statsobligation er derfor at finde 

kreditrisikoen, herunder defaultsandsynligheden og kompensation/dividende ved konkurs. En 

simpel måde at illustrere denne prisfastsættelse er ved at betragte følgende (Lando 2000): 

 

Etårig nulkuponobligation udstedt af en virksomhed. Statsrenten er 5%, defaultsandsynlighe-

den er 10%. Dividende ved default er 30% af hovedstolen. (I praksis vil det oftest være 

swaprenten, der bruges som den risikofrie referencerente (Christensen 2009). 

 

Hermed kan der opstilles en simpel model om den forventede tilbagediskonterede værdi: 

(0,9*100 + 0,1*100*0,3) * 1,05-1  = 88,57 

 

Den effektive rente på denne etårige nulkupon-virksomhedsobligation er således:  

100/88,57 = 0,1290 = 12,90%  

 

Dette svarer således til et kreditspænd på:  

(12,90% – 5,00%)  7,9% (eller udtrykt som 790 bp/basispunkter) 

mellem erhvervsobligations- og statsobligationsrenten/swaprenten. 

 

3.6. UDVIKLING I KREDITRISIKOEN 

Jeg vil nu kort vise, hvordan prisudviklingen på erhvervsobligationer og prisudviklingen på 

konkursforsikringer (CDS’er) har været de seneste år. Formålet er at vise, hvordan de oven-

stående forskellige kreditrisiko-faktorer påvirker prissætningen på erhvervsobligationer, bl.a. 

henover kriser.  

 

Først vil jeg kort forklare, hvad en CDS er, da denne er et hyppigt anvendt risikoparametre. En 

CDS er en beskyttelse/forsikring mod virksomhedskonkurs. Køber betaler en løbende præmie 

og sælger stiller i stedet garanti for at dække tabet, hvis virksomheden går konkurs. Dvs. at 

investor kan via en CDS beskytte sig mod defaultrisikoen på den eller de virksomhedsobligati-

oner, han har købt og dermed eliminere en del af kreditrisikoen. Prisen/præmien på en CDS 

indikerer dermed markedets forventninger til konkursrisikoen – defaultsandsynligheden. Jo 

højere pris på CDS’en, jo højere vurderer markedet sandsynligheden for default og omvendt.  
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Jeg har nedenfor vist prisudviklingen på indekset Itraxx Main, som er de 125 mest likvide Eu-

ropæiske CDS’er, samt Itraxx Finansiel Suborinated – efterstillet bankgæld.   

 

Jeg har ligeledes medtaget udviklingen i spænd til Swap (kreditspændet), som viser hvilken 

merrente i forhold til en swap/statsrente erhvervsobligationer har handlet til (Iboxx graf til 

venstre). Jeg har medtaget det overordnede indeks for erhvervsobligationer - Corporates og 

indeks på efterstillet finansielle obligationer.  

 

Figur 24 (Bloomberg data 2013 – graf egen tilvirkning) 

 

Som det fremgår af graferne, har der været betydelige udsving i CDS-præmierne og det over-

ordnede kreditspænd. Det fremgår ligeledes, at udsving på finansielle obligationer har været 

store. Det skal ses i lyset af de typer af kriser, der har været de seneste år, Finanskrisen i 

2008/09 og Gældskrisen i 2011/12, hvor de finansielle institutter i høj grad har været i cen-

trum. Dette viser, at volatiliteten på erhvervsobligationer er relativt høj, sammenlignet med 

traditionelle obligationer og kan have store udsving i forhold til sektor. På den front minder 

erhvervsobligationer en del mere om aktier. Som det fremgår af ovenstående teori, er der så-

ledes flere faktorer, der spiller ind på prissætningen af erhvervsobligationer, og dermed gør 

dem mere komplekse og risikable, hvilket investor skal holde sig for øje. Samme mekanismer 

vil ligeledes gælde for SMV-erhvervsobligationer. 

 

Nu vil jeg se mere konkret på, hvordan en erhvervsobligation kan være struktureret. En afgø-

rende faktor i strukturen er, hvilke klausuler der er ”indbygget” i erhvervsobligationen.  
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3.7. COVENANTS 

Når virksomheder optager lån eller anden finansiering hos bankerne, er der ofte en række 

klausuler og restriktioner, som virksomheden skal overholde (Brealey et al 2011). Disse kaldes 

for covenants. Når virksomheden selv skal udstede erhvervsobligationer, kan virksomheden 

selv fastsætte disse covenants. Det er dog en balancegang, da udstedelsen skal være interes-

sant for investorerne. Balancen går ud på at nå frem til den type og det antal covenants, som 

gør, at udstedelsen bliver interessant for investoren, og virksomheden kan få afsat den ønske-

de mængde obligationer til den rette pris, mens virksomheden på den anden side kan undgå 

for restriktive covenants, så virksomhedens kerneforretning ikke bliver negativt påvirket af 

udstedelsen. 

 

Jeg vil herunder beskrive de covenants, som ofte benyttes, samt de typer covenants, det kun-

ne være relevant at ”indbygge” i erhvervsobligationer til SMV-segmentet, uanset om der er 

tale om enkelt udstedelser, eller udstedelsen sker via puljede lån. Hovedpointen er, at det gi-

ver investor en vis sikkerhed ved forskellige mulige events, og dermed gør erhvervsobligatio-

nerne investorvenlige.  

 

3.7.1. RENTESTEP-UP  

Rentestep-up er en kendt klausul i dokumentationen, som dækker over, at udsteder har mu-

lighed for at indfri obligationen på en bestemt dato (calldato), og at udsteder kun kan lade 

obligationen løbe videre mod at betale en merrente - en step-up – i forhold til det rentespread, 

obligationen blev udstedt på (Nykredit Markets 2013). 

 

3.7.2. CHANGE OF CONTROL 

En Change of Control-klausul betyder, at der indbygges en put-option i obligationen, som kan 

udnyttes af investorerne, hvis der i løbet af obligationens levetid forekommer en event, som 

hører under Change of Control. Disse events kan for eksempel være, at virksomheden opkøbes 

helt eller delvis af en anden virksomhed. Den typiske event, hvor klausulen træder i kraft, er 

overordnet set, hvis kontrollen med virksomheden overgår til anden side. Herefter får investo-

ren mulighed for at indfri obligationen til kurs pari eller med en vis overkurs (hvis obligationen 

også har en MakeWhole klausul, som beskrevet herunder). I visse tilfælde kræves det dog, at 

udsteders rating nedjusteres til væsentlig dårlige kreditstatus, før Change of Control klausuler 

kan udløses (Moody’s 2006).  

 

Klausulen er udviklet for at beskytte investor fx ved salg til en kapitalfond, som typisk benytter 

modellen LBO (Leveraged Buyout), hvor der sker en kraftig gældssætning af virksomheden 
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samt udbetales store udbytter til at finansiere opkøbet. Begge dele er meget kreditnegative og 

vil højst sandsynligt påvirke kursen negativt. Større gældsætning øger risikoen og dermed af-

kastkravet væsentligt, og udbetaling af store udbytter går ud over cash flowet. 

 

3.7.3. MAKEWHOLE 

I stedet for kurs pari ved førtidig indfrielse har nogle obligationer indbygget en MakeWhole 

klausul, der fungerer ved, at investor får det mere end kurs 100, eller det såkaldte MakeWhole 

Amount, der er nutidsværdien af hovedstolen og renten diskonteret med renten på en referen-

ce obligation. MakeWhole vil i praksis betyde en højere pris og kompenserer derfor investor, 

der tvangsindfries (Nykredit Markets 2013). 

 

3.7.4. RESTRICTION ON MERGERS AND SALE OF ASSETS  

Restriction on mergers and sale of assets indeholder retningslinjer for, hvordan obligationseje-

ren skal behandles ved en fusion eller ved et fraslag af en del af udsteders aktiver. Det er som 

i andre covenants ordlyden af den konkrete klausul, der bestemmer, hvor god en covenant der 

er tale om. Det er derfor vigtigt for investor at sætte sig ind i den konkrete klausul og vurdere, 

hvor brugbar den er.  

 

Udgangspunktet for klausulen er, at den skal beskytte obligationsejeren, hvis virksomheden 

frasælger en del af sine aktiver, og specielt er det vigtigt, at det ikke er et aktiv, der genererer 

et stort cash flow, som er særligt attraktivt for en obligationsinvestor (Moody’s 2006).  

 

3.7.5. RESTRICTED PAYMENTS  

Restricted Payments er en klausul, som har til formål at beskytte obligationsejerens rentebeta-

ling i hele perioden. Klausulen begrænser andelen af det frie cash flow, som virksomheden kan 

disponere over - specielt på transaktioner, der favoriserer aktionærer frem for kreditorer. Det-

te ”tvinger” virksomheden til at have en vis ”opsparing” af det frie cash flow, så virksomheden 

har polstret de frie midler, hvis virksomheden på et senere tidspunkt i obligationens løbetid 

skulle få likviditetsbesvær (Moody’s 2006).  

 

Restricted Payments skal ikke kun fungere som en tvungen hensættelse til at servicere gælden 

i perioder, hvor virksomheden ikke generer tilstrækkeligt cash flow, men skal ligeledes fungere 

som et skjold for obligationsejerne. Klausulen sørger for, at udsteder ikke kanaliserer en mas-

se værdi over i fx en modervirksomhed, og derved efterlader obligationsejeren med fordringer 

i en virksomhed, hvor aktiverne langt fra dækker tilgodehavendet (Moody’s 2006).  

  



 

 

35 

3.7.6. LIMITATION ON DEBT INCURRANCE  

Formålet med limitation on debt incurrance er, som navnet antyder, at begrænse gældsopta-

gelsen hos udsteder for på den måde at sikre, at virksomhedens risikoprofil ikke ændres mar-

kant i obligationens løbetid, hvilket beskytter obligationsejeren. Som med de andre covenants 

er det ordlyden, der afgør, hvor effektiv den reelt er. Det er igen et spørgsmål om, hvor detal-

jeret og konkret beskrevet, det er. Klausulen kan deles op i to dele. Første del tager udgangs-

punkt i virksomhedens gældssætning på udstedelsestidspunktet og fastsætter en række måle-

punkter for den tilladte gældssætning i obligationens løbetid. Enten Fixed-Charge Coverage 

ratio eller Leverage ratio (Moody’s 2006). Den anden del af klausulen ser på hvilke typer af 

gæld, der skal indregnes og omfattes af klausulen. Klausulen kan fx være udformet således, at 

det alene er seniorgæld eller sikret gæld, der er omfattet. Dette vil så ikke forhindre virksom-

heden i at udstede en række junior-obligationer eller andet, som kan øge gældsætningen 

(Moody’s 2006).  

 

Jeg har nu gennemgået nogle af de vigtigste karakteristika ved erhvervsobligationer og fort-

sætter med teori om udsteder og investor i forhold til erhvervsobligationer.  

 

4. UDSTEDER OG INVESTOR 

 

Dette afsnit har til hensigt at give en forståelse for de teoretiske bevæggrunde for, hvorfor 

virksomheder vælger at udstede gæld fx obligationer, og hvorfor investorer finder det attrak-

tivt at investere i erhvervsobligationer. Disse teoretiske betragtninger gælder uanset, om det 

er store virksomheder eller SMV.  

 

4.1. KAPITALSTRUKTURTEORI   

Modigliani og Miller skabte i 1958 et gennembrud i forståelsen af betydningen af virksomhe-

dens brug af gæld og egenkapital (Koed et al 2008). Overordnet set er kapitalstrukturen ba-

lancen mellem egen- og lånefinansiering af virksomhedens aktiver. Egenkapital = Aktionærer 

mens Lånefinansiering = Banklån, obligationslån o.lign. Kapitalstrukturen viser, hvordan virk-

somhedens passiver/gæld er opbygget. Vægtningen af disse er et centralt element i virksom-

hedens kapitalstruktur. Gælden er rentebærende, og aktionærerne ønsker at få et afkast at 

den kapital, de har indskudt i virksomheden. Balancen mellem disse to afkastkrav giver virk-

somhedens kapitalstruktur.  

 

4.1.1. KAPITALOMKOSTNINGER 
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I en virksomhed med 100% egenkapital vil omkostninger til denne kapital være lig aktionæ-

rernes afkastkrav. Når virksomheden også finansieres med gæld, kan kapitalstrukturen forkla-

res som en portefølje, hvor kapitalomkostningerne er det vægtede gennemsnit mellem afkast-

kravet på gælden og afkastkravet på egenkapitalen. Dette begreb kaldes WACC (Koed et al 

2008). 

 

I en verden uden skat består kapitalomkostningerne af den andel, som egenkapital og frem-

medkapital hver især udgør i forhold til det afkastkrav, de to dele har. Denne vægtning beteg-

nes som WACC og beregnes på følgende måde: 

 

WACC = REK x  + RFK x  

 

I en verden med skat har dette betydning for WACC’en, da rentebetalingerne som udgangs-

punkt er fradragsberettigede. Derefter kommer WACC beregningen til at se således ud: 

WACC = REK x  + RFK x (1-T) x  

 

Herunder et eksempel til at illustrere det. Vi antager  

Egenkapital = 80 mio. = afkastkrav 17% 

Gæld = 50 mio. = afkastkrav 5% 

 

WACC uden skat 

WACC = 0,17 x  + 0,05 x  = 13,53% 

 

WACC med skat (30%) 

WACC = 0,17 x  + 0,05 x (1-0,30) x  = 12,62% 

 

Dermed falder WACC med 0,91, og skattefordelen ved at være lånefinansieret er dermed 

0,91%. 

 

Da WACC nu er forklaret og effekten af gældsfinansieringen er illustreret, vil jeg ved brug af 

M&M’s teorier om kapitalstruktur vise sammenhængen med WACC samt vise, hvordan den 

optimale kapitalstruktur findes. 
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4.1.2. MM PROPOSITION I – UDEN SKAT 

M&M’s første argument er, at investeringsbeslutninger er uafhængige af finansieringsbeslut-

ninger. Det er med følgende antagelser (Koed et al 2008): 

 Ingen skat 

 Ingen konkursomkostninger 

 Ingen arbitrage 

 Selskaber og personer kan låne til samme rente 

 

EK = Egenkapital 

FK = Fremmedkapital 

Vu = Værdi ugearet 

VL = Værdi gearet 

R = afkastkrav 

 

MM I giver dermed 

Vu = VL = EKL + FKL 

 

Det vil sige, at uanset forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital vil virksomhedens 

værdi være uændret. 

 

4.1.3. MM PROPOSITION II - UDEN SKAT 

Egenkapital har som udgangspunkt større afkastkrav end fremmedkapital, da FK betales før EK 

og dermed har mindre risiko. Jf. MM’s første argument ser det ud til, at virksomheden bare 

skal øge til 100% FK finansiering, da kapitalomkostninger dermed bliver lig den lave fremmed-

kapitalssats (Koed et al 2008). 

 

MM’s andet argument bygger videre på det første og beskriver aktionærernes afkastkrav i for-

holdet mellem den gearede og ugearede virksomhed. Den forøgede gældsandel øger risikoen 

for, at virksomheden ikke kan tilbagebetale lånet. Denne prioriterede rækkefølge forklarer 

dermed, at hvis virksomheden øger sin gældsandel, vil aktionærerne få en øget risiko. Dermed 

indføres konkursomkostninger (K). MM formlen ser således ud: 

 

RL
EK  = RU

EK + (RU
EK – RFK ) x  

 

Denne viser, at afkastkravet på en aktie RL
EK  stiger proportionalt med FK/EK forholdet. Hvis 

selskabet er ugearet, er afkastkravet dermed RL
EK = RU

EK 
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Jeg vil nu illustrere ovenstående og sammenhængen med WACC for at give et overblik. Herun-

der er MM I og MM II’s betydning for virksomhedens værdi og WACC illustreret samt udviklin-

gen i selskabets værdi med og uden konkursomkostninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGUR 25 (KOED ET AL 2008) 

 

Den optimale kapitalstruktur i virksomheden kan illustreres med udviklingen i WACC’en. Denne 

viser, at udviklingen i kapitalomkostningerne vil være konstante uanset kapitalstrukturen, hvis 

der ingen konkursomkostninger er. Hvis der derimod er konkursomkostninger(K), vil virksom-

hedens optimale værdi findes i punktet, hvor disse får betydning i form af stigende gennem-

snitlige kapitalomkostninger og dermed aftagende virksomhedsværdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 26 (KOED ET AL 2008) 
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4.1.4. MM PROPOSITION I MED SELSKABSSKAT 

Virksomheden har primært tre interessenter som får del i selskabets overskud. 1. Aktionærer 

2. Kreditorer 3. Staten. 

 

Ved at fratække renteudgifter i skat flyttes en del af statens indtægter over til aktionærerne. 

Dette kaldes skatteskjoldet, hvor teorien om optimering af kapitalstrukturen siger: Virksomhe-

den skal blive ved med at låne, indtil det marginale skatteskjold ikke længere er positivt (Koed 

et al 2008; 178).  

 

MM inddrager dermed skatteskjoldet i forhold til virksomhedens samlede værdi. Det betyder, 

at virksomhedens værdi kan findes via følgende formel: 

 

VL = VU + FK x T 

 

Den siger således, at værdien af en gearet virksomhed er lig værdien af en ren egenkapitals 

finansieret virksomhed + værdien af skatteskjoldet. 

 

Når konkursomkostninger medtages, er formlen følgende: 

 

VL = VU + FK x T – K 

 

Dette illustreres igen for at give et samlet overblik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 27 (KOED ET AL 2008) 
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VL = VU + FK x T -K 
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Grundet skattefradraget på gælden vil selskabets værdi være lineært stigende med konkurs-

omkostninger. Her vil K, når fremmedkapitalen bliver stor, være markant og være med til at 

minimere selskabets værdi ved stigende gæld. 

 

WACC’en kan igen anvendes til at beskrive kapitalomkostningerne. Denne gang i en verden 

med skat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 28 (KOED ET AL 2008) 

 

Den optimale kapitalstruktur findes derfor nu i punktet, hvor WACC’en har sit minimum. 

 

4.2. PECKING ORDRE THEORI 

Dog skal virksomheden gennem en række forskellige overvejelser i valget af finansieringsform 

jf. The Pecking Ordre Theori of Capital Structure (Meyers et al 1984). Valget står mellem bank-

finansiering, dvs. ”almindeligt banklån”, udstedelse af erhvervsobligationer eller udstedelse af 

nye aktier.  

 

Ved udstedelse af erhvervsobligationer er der en del omkostninger forbundet med at få udfær-

diget et prospekt samt udgifter til de investeringsbanker, der skal arrangere udstedelsen. Dis-

se omkostninger vil oftest overstige omkostningerne ved at opnå finansiering direkte fra ban-

ken. Dog vil omkostningerne være lavere end ved at udstede nye aktier.  

 

Rente 

Min. 

WACC 

Optimal 
FK/EK 

FK/EK 

Virksomhedens kapitalomkostninger 
(med selskabsskat) 

 

WACC + K 

WACC  
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Figur 29: The Pecking Ordre Theori (Meyers et al 1984)  

 

Hvis virksomheden udsteder nye aktier, bliver dette ofte betragtet som et tegn på, at aktierne 

i markedet er overvurderede, hvilket vil føre til kursfald på aktien. Dette er ikke optimalt for de 

eksisterende aktionærer. Derimod vil finansiering med fremmedkapital kunne tolkes af marke-

det som et signal om, at virksomhedens aktier er undervurderede, da virksomheden ikke øn-

sker at finansiere sig med udstedelse af nye aktier. Denne tolkning kan få kursen på virksom-

hedens aktie til at stige, hvilket er en fordel for de eksisterende aktionærer, mens virksomhe-

den samtidigt får rejst kapital til at igangsætte nye projekter – med forventet positivt NPV. 

 

4.3. INVESTOR  

Set fra investors synspunkt er et af de vigtigste elementer ved investering i erhvervsobligatio-

ner, at den virksomhed, der investeres i, har evnen til at generere et stabilt cash flow således, 

at obligationsejeren har sikkerhed for, at virksomheden løbende kan servicere renten på gæl-

den. Det er dog ikke altid, at et positivt cash flow hænger sammen med et godt finansielt re-

sultat, fx hvis en virksomhed vil implementere en aggressiv vækststrategi, som kræver store 

investeringer, og dermed er kapitalkrævende. Dette vil ikke have en effekt på virksomhedens 

indtjening i første omgang, da investeringerne vil indgå i virksomhedens balance, men den vil 

til gengæld påvirke virksomhedens likviditet negativt, og dermed vil der være større risiko for, 

at virksomheden ikke kan honorere sine forpligtelser i form af rentebetalinger og afdrag på 

gælden – dette er dermed kreditnegativt (Brealey et al 2011). 

 

Det kan dog være positivt for aktionærerne, såfremt virksomhedens investeringer skaber et 

positivt NPV (Net Present Value), og dermed øger værdien af virksomheden, hvilket vil resulte-

The Pecking Ordre Theori 

 

1. Virksomheden anvender først interne midler til finansiering af projekter. 

a. Likvide midler, let omsættelige værdipapirer etc. 

 

2. Hvis virksomheden ikke kan dække sit kapitalbehov ud fra interne midler alene udstedes 

gæld (ekstern finansiering). 

 

3. Som en sidste udvej udstedes egenkapital 

a. Ingen virksomheder ønsker at udstede aktier, da det vil påvirke aktiekursen nega-

tivt.  
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re i en stigende aktiekurs. Det er dog ikke ubetinget positivt for obligationsejeren på trods af, 

at en evt. vellykket vækststrategi vil øge virksomhedens værdi. Obligationsejerne vil stadig 

”kun” få kuponrenten og dermed ikke få del i den øgede værdi (Brealey et al 2011). 

 

Dette kan bruges til at illustrere forskellen på, hvilken type virksomhed en obligationsinvestor 

kontra en aktieinvestor foretrækker. Obligationsinvestoren vil helst have moderat vækst og 

stabil indtjening/cash flow, hvorimod aktieinvestoren fortrækker vækst og geninvestering af 

kapital, så der kan skabes yderligere vækst og mere profit (Brealey et al 2011).  

 

4.4. DELKONKLUSION  

Traditionelle obligationer og erhvervsobligationer har flere af de samme egenskaber, men den 

primære forskel skal findes i kreditrisikoen. Jeg har ved hjælp af de rating-baserede modeller 

afdækket kreditrisikoen på erhvervsobligationer. Det kom også frem, at udviklingen i priserne 

på erhvervsobligationer har haft stor volatilitet henover Finans- og Gældskrisen, hvilket viser, 

at kreditrisikoen har stor indflydelse på prissætningen. En anden grundlæggende forskel på er 

de covenants, der er tilknyttet dokumentationen på den enkelte obligation. Hvor traditionelle 

obligationer har standardiserede vilkår, kan erhvervsobligationer have forskellige vilkår på 

hver enkelt obligation.  

 

Modigliani og Miller’s proposition I og II, herunder WACC har været anvendt for at finde den 

optimale fordeling mellem egenkapital og fremmekapital samt effekterne af skatteskjoldet.  

Ligeledes har jeg inddraget the Pecking Order Theory for at undersøge, hvilken finansierings-

form, og i hvilken rækkefølge, virksomhederne skal have med i deres overvejelser. 
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5. ANALYSE 

 

5.1. INDLEDNING TIL ANALYSE 

Med afsæt i den gennemgåede teori, vil jeg i dette kapitel foretage en todelt analyse. I analy-

sens først del vil jeg analysere konsekvenserne af de nye kapitalkrav jævnfør Basel III. Ind-

dragelse af Basel III skyldes en formodning om, at de strengere kapitalkrav til pengeinstitut-

terne kan være medvirkende til at fremme markedet for erhvervsobligationer. Dette bidrager 

til besvarelse af problemformuleringens tredje arbejdsspørgsmål. I anden del af analysen vil 

jeg analysere det danske marked for erhvervsobligationer specifikt målrettet SMV-segmentet, 

både i forhold til størrelse, sammenhæng, udsteder og investor. Det har til hensigt at besvare 

problemformuleringens fjerde arbejdsspørgsmål.  

 

6. ANALYSE AF KONSEKVENSERNE AF NYE KAPITAL-

KRAV 
 

6.1. BASEL III 

Jeg vil herunder belyse de nye Basel III regler med primært fokus på de skærpede kapitalkrav 

til pengeinstitutter, da konsekvensen af disse kan have indflydelse på SMV-segmentets adgang 

og omkostninger til bankfinansiering.  

 

Basel Komiteen indførte med Basel II et regulativ med de såkaldte 3 søjler. Søjlerne indehol-

der både konsekvenser og incitamenter for pengeinstitutterne. Finanskrisen viste væsentlige 

mangler i Basel II. Det mest åbenbare var den type kapital pengeinstitutterne skulle bruge til 

at opfylde kapitalkravene. Kapitalen viste sig at være utilstrækkelig i mange tilfælde, da den 

viste sig ikke at kunne absorbere tab i det omfang, som var nødvendigt under finanskrisen 

(Nykredit Markets November 2010).  

 

På den baggrund kom Baselkomiteen i 2009 med forslag til Basel III (under stadig udarbejdel-

se). Det nye regulativ skulle styrke modstandsdygtigheden i den finansielle sektor. Komiteen 

ville forbedre pengeinstitutternes evne til at håndtere og modstå ekstreme udsving i økonomi-

en, så risikoen for systemiske tab kunne reduceres, og store økonomiske konsekvenser for 

samfundet undgås.  

 

På trods af at regulativet ikke foreligger i sin endelige form endnu, er mange pengeinstitutter 

allerede i gang med at opfylde mange af kravene.  
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FIGUR 30: (MOODY’S 2013) 

 

Det væsentlige i denne sammenhæng er søjle 1, som i Basel II gav pengeinstitutterne en ræk-

ke nye værktøjer til at beregne deres aktivers risikovægt, hvilket videre kunne give pengeinsti-

tutter og Finanstilsynet bedre afsæt til at beregne det individuelle solvensbehov i søjle 2.  

 

I Basel III forventes det, at Basel Komiteen udbygger søjle 1 med nye retningslinjer og værk-

tøjer og to helt nye punkter – likviditetskrav samt et nyt kapitalkrav for Leverage Ratio. Desu-

den et sæt anbefalinger til SIFI’er (Systemically Important Financial Institutions). Disse Too 

Big To Fail banker stilles der ekstra øgede krav til - specielt i forhold til mængden af tabsab-

sorberende kapital, i forhold til ikke-SIFI banker. I skrivende stund har den danske SIFI-

komitee, som er udpeget af regeringen, netop offentliggjort deres anbefalinger, som efterføl-

gende skal behandles af folketinget (Nykredit Markets, Credit Flash marts 2013). 

 

De skærpede krav til kapitalen i Basel III ser især på evnen til at være tabsabsorberende. Det 

afgørende er ikke så meget om pengeinstitutterne har nok kapital, men om kvaliteten af kapi-

talen er tilstrækkelig god.  

 

Den basiskapital som Basel beskæftiger sig med, er bygget op af tre kategorier af kapital 

(Baldvinsson et al 2011). 

 

1. Ikke-hybrid kernekapital (Common Equity Tier 1) 

2. Hybrid kernekapital (Additional Tier 1) 

3. Supplerende kernekapital (Tier 2) 
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Kravet til basiskapitalen er fortsat minimum 8%, og er dermed uændret i forhold til Basel II. I 

Basel II var kravet til ikke-hybrid minimum 2%, og kravet til kernekapital var i alt 4%. I Basel 

III skal den ikke-hybride kernekapital nu mindst udgøre 4,5%, og den samlede kernekapital 

udgøre 6%. Hertil kommer to buffere. Hovedargumentet er, at kapitalen hidtil ikke har givet et 

retvisende billede af bankernes evne til at modstå tab og fortsætte som selvstændigt institut 

(Baldvinsson et al 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 31 (HENRIK JUUL 2012) 

 

De fremtidige kriterier til de forskellige typer kapital til pengeinstitutterne i Basel III kan være 

en trigger, der er med til at øge behovet for udstedelse af obligationer fra SMV-segmentet, da 

de øgede omkostninger for bankerne, alt andet lige betyder, at bankfinansiering bliver dyrere 

for SMV-virksomhederne. Derfor vil jeg herunder behandle kriterierne for de ovennævnte kapi-

taltyper og betydningen for bankerne.  

 

Herunder en figur på kapitalstrukturen i finansielle virksomheder: 
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47 

 

FIGUR 32; PRIORITETSRÆKKEFØLGE FOR FINANSIELLE VIRKSOMHEDER (NYKREDIT MARKETS 2013)  

 

6.2. IKKE-HYBRID KERNEKAPITAL, EQUITY TIER 1 

Ikke-hybrid kernekapital bliver sat op fra 2% til 4,5%. Den ikke-hybride kernekapital skal nu 

alene bestå af aktiekapital og reserver (overført overskud mm.). Dette betyder, at bankerne 

skal forbedre deres indtjening og/eller reducere deres omkostninger, så de kan reservere mere 

af deres overskud. Mere end en fordobling af denne type kapital betyder, alt andet lige, at 

bankerne skal nedbringe deres omkostninger samt øge deres indtjening relativt meget fx ved 

prisforhøjelser (Baldvinsson et al 2011).  

 

6.3. HYBRID KERNEKAPITAL, TIER 1  

Kravene strammes væsentligt til den hybride kernekapital. Basel III opstiller en række kriteri-

er, som skal opfyldes, såfremt banken skal kunne medregne kapitalen som Tier 1. Det endeli-

ge forslag ligger endnu ikke fast, således kan der komme tilføjelser til ”listen”. Nogle af de vig-

tigste forslag, som er kendt på nuværende tidspunkt, er: 

 

 Tier 1 kapital skal være efterstillet alt andet gæld samt indskydere. 

o Det sikres dermed, at investorerne vil være de første til at miste deres penge efter 

aktionærerne. 

 

 Tier 1 kapitalen skal have uendelig løbetid og må ikke indeholde incitamenter til at udnytte 

call muligheder, fx rente step-up, som ofte har været benyttet.  
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 Renten skal kunne bortfalde med øjeblikkelig virkning, hvis pengeinstituttet ikke har frie 

midler til rådighed. På denne måde bliver kapitalen tabsabsorberende. 

 

Herved bliver tidligere investorvenlige vilkår forringet, såsom rente step-up, som var med til at 

vise markedet, at investor kunne forvente, at obligationen blev kaldt ved første call mulighed, 

hvilket gav investor en vis sikkerhed. Derudover bliver kapitalen tabsabsorberende, hvilket 

øger risikoen væsentligt for investorerne, da de således kan risikere at miste deres renteafkast 

på obligationen, hvilket alt andet lige også vil påvirke obligationskursen negativt. Disse forhold 

medvirker til, at investor vil forlange et langt højere afkast, hvis investor skal investere i Tier 1 

obligationer, hvilket betyder en højere kuponrente. Dvs. væsentlig højere funding omkostnin-

ger for bankerne, som skal hentes ind fra driften (Baldvinsson et al 2011).  

 

6.4. SUPPLERENDE KAPITAL, TIER 2  

Basel III opstiller også en række kriterier til Tier 2, som er skærpede i forhold til Basel II, men 

dog mere lempelige end kravene til Tier 1 kapitalen. Denne kapital anser Basel III som gone 

koncern kapital og behøver ikke helt de samme tabsabsorberende kvaliteter som Tier 1-

kapital, da den først skal have effekt ved afvikling. Det betyder således også, at Tier 2-kapital 

ikke i så stort et omgang som tidligere kan benyttes til at opfylde kapitalkravet. I Basel II kun-

ne Tier 2-kapitalen udgøre op til 4% af den samlede basiskapital, hvor den i Basel III kun kan 

udgøre op til 2%. Igen en klar skærpelse og et fordyrende tiltag for bankernes fundingomkost-

ninger, da det alt andet lige må antages, at Tier 2 kapital har lavere omkostninger for banker-

ne (Baldvinsson et al 2011). 

 

6.5. DE NYE BUFFERE 

Udover ovenstående bliver der også tilføjet to kapitalbuffere, som også fremgår af figur 31 

Basel III. En kontracyklisk buffer og en kapitalbevarings buffer. Ideen bag disse buffere er at 

få pengeinstitutterne til at polstre sig yderligere i perioder, hvor der opbygges systemiske risi-

ci. Kapitalbevaringsbufferen skal udgøre 2,5% af de risikovægtede poster og bliver dermed i 

realiteten en yderligere stramning af basiskapitalkravet ligeledes jf. figur 31 Basel III. Den 

modcykliske buffer skal udgøre fra 0–2,5% af de risikovægtede poster. Som det fremgår af 

navnet, er der tale om buffere, hvor kapitalbevaringsbufferen skal fungere som en træknings-

ret i perioder med akut pres på bankerne. Den modcykliske buffer skal opbygges i perioder, 

hvor der er fare for systemiske risici, som i perioder med højkonjunktur. Nedtrapningen skal så 

foregå i lavkonjunktur perioder, så bankerne dermed kan have reserver til at øge udlånet og 

dermed medvirker til at få gang i væksten igen. Kapitalbevaringsbufferen har stor risiko for at 
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blive et decideret minimumskrav, da der kan argumenteres for, at markedet vil opfatte det 

meget negativt, hvis en bank er nødsaget til trække på bufferen (Baldvinsson et al 2011). 

 

Disse nye buffere vil ligeledes øge omkostningerne for bankerne og effekterne heraf, i tråd 

med de konsekvenser, jeg har beskrevet ovenfor. Ideen bag den modcykliske buffer er dog i 

teorien god, hvis den bliver ”administreret” korrekt. Den har til formål at ”løsne” lidt op for 

pengeinstitutternes udlånsvillighed i svære tider og dermed øge låneudbuddet, som alt andet 

lige vil presse priserne ned til fordel for virksomheder, der ønsker bankfinansiering.  

 

6.6. CONTINGENT CONVERTIBLE BONDS – COCO BONDS, ET NYT KAPITALIN-

STRUMENT 

Basel III forslår et helt nyt kapitalinstrument, CoCo Bonds, som skal have nogle på forhånd 

angivne trigger-events, som gør, at kapitalen enten nedskrives eller konverteres til aktiekapi-

tal, hvis disse triggers udløses.  Dette er ikke en ny type kapital, men et kapitalinstrument, 

som kan ”bruges” til at forme de forskellige kapitaltyper, fx Tier 1 og Tier 2 kapital. Det er dog 

stadig relevant, da det ændrer forudsætningerne væsentligt for kapitaltyperne og dermed også 

ændrer omkostningerne til kapitalen. Udgangspunktet er igen, at kapitalen skal være tabsab-

sorberende (Nykredit december 2012).  

 

Herunder et kort resume af strukturen på disse CoCo bonds, som indtil videre er kendt.  

 

 CoCo bonds med et højt trigger-niveau, fx en egenkapitalprocent på 7-8%, er defineret 

som going concern-kapital, dvs. kapital som rekapitaliserer banken i god tid før, den ikke 

længere er levedygtig.  

 
 CoCo bonds med et lavt trigger-niveau, fx en egenkapitalprocent på 5%, er designet til at 

sikre tabsabsorbering ved afvikling (gone koncern). 

 

 PONV-trigger (Point Of No Viability): Ud over en "hård" trigger, som er baseret på kapital-

nøgletal, er der også triggere baseret på en bestemmelse om, at banken ikke længere er 

levedygtig, og CoCo-kapitalen derfor skal konverteres eller nedskrives. Der er altså ofte 

både en kvantitativ og en PONV-trigger, som kan medføre tab på CoCo kapital.  

 

Tabsabsorbering kan, som nævnt, ske enten gennem konvertering af hovedstolen på CoCo 

Bonds til aktiekapital eller ved nedskrivning af hovedstolen. Ved konvertering af CoCo Bonds til 

aktier er konverteringsprisen afgørende, idet den afgør det økonomiske tab, investor står over 

for ved konvertering. Ved nedskrivning er det afgørende for investor, hvor meget der nedskri-
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ves og med hvilken hastighed (kan være både en progressiv- eller en engangsnedskrivning) 

(Nykredit december 2012). 

 

Førtidig indfrielse af CoCo Bonds kan også forekomme, hvis den af forskellige årsager ikke 

længere kan tælles med som kapital. Ud over denne klausul indeholder dokumentationen ofte 

også andre klausuler, som sikrer, at banken kan førtidsindfri CoCo-gælden, hvis den ikke læn-

gere kan benyttes eller behandles som forventet ved udstedelse (Nykredit Markets december 

2012). 

 

Derudover er den traditionelle prioritetsrækkefølge udfordret, hvilket øger usikkerheden hos 

investor, og dermed også vil øge afkastkravet. Usikkerheden går på, hvor i kapitalstrukturen 

CoCo bonds rent faktisk er placeret. Derfor kan analytikere/investorer ikke benytte værdian-

sættelse ud fra, hvilken pris (rente/kurs) andre instrumenter med samme placering i kapital-

strukturen handler til.  

 

Ved likvidering af en bank, fx ved pludselig konkurs, er der ingen usikkerhed om prioritering, 

da en Tier 2-CoCo bond vil være ligestillet med eksisterende Tier 2-instrumenter og det sam-

me med Tier 1-CoCo bonds. Derimod kan der opstå ændringer i prioriteten på trods af den 

erklærede rækkefølge, hvis den kvantitative trigger aktiveres, og hovedstolen nedskrives, 

mens banken stadig er going concern jf. figur 33 (Nykredit Markets december 2012). 

 

Den nye Barclays 7,625% 2022 CoCo bond, er et eksempel på denne struktur. 

 

Disse væsentlige risiko- og usikkerhedsfaktorer for investor - konvertering til aktiekapital, ned-

skrivning/tab af hovedstol, førtidig indfriel-

se, tvivl om prioritet i kapitalstrukturen - er 

alle medvirkende til krav fra investor om 

højere afkast for at kompensere for risikoen. 

Igen bliver funding-omkostningerne for ban-

ken væsentlig højere end tidligere. Herunder 

et par eksempler på CoCo bonds og renten 

på disse. Som det ses, har det været nød-

vendigt for bankerne at sætte relativt høje 

kuponrenter for at få solgt disse i markedet, 

sammenlignet med ”gamle” (før krisen) Tier 

1 og Tier 2 udstedelser på trods af, det er 

FIGUR 33 (NYKREDIT MARKETS, DECEMBER 

2012) 
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relativt store og solide banker: 

 

 

Figur 34 (Bloomberg i Nykredit Markets 2012) 

 

Dette underbygger igen, at bankerne får øgede fundingomkostninger.  

 

6.7. LIKVIDITETSKRAV  

Baselkomiteen indfører ligeledes fælles likviditetskrav i form af kvantitative likviditetsstandar-

der -  "Liquidity Coverage Ratio" (LCR) og "Net Stable Funding Ratio" (NSFR). Udover vigtighe-

den af kvaliteten af kapitaliseringen i pengeinstitutterne, har man erfaret, at likviditet er en 

mindst ligeså vigtig faktor. LCR og NSFR skal derfor bl.a. fungere som en likviditetsstødpude, 

så bankerne kan modstå intensivt likviditetsstress (Nationalbanken 2011). LCR implementeres 

pr. 2015, mens NSFR implementeres pr. 2018. 

Herunder en grafik af sammensætningen af LCR og NSFR.   
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Koblingen til denne analyse er igen, at qua bankerne skal holde et højere likviditetsberedskab, 

vil det øge omkostningerne til pengeinstitutterne yderligere, hvilket derved kan resultere i hø-

jere priser på bankfinansieringen.   

 

FIGUR 35 (HENRIK JUUL 2012) 

 

6.8. PERSPEKTIVERING TIL M&M TEORIEN  

Konklusionen på de øgede kapitalkrav (heri egenkapital) samt likviditetskrav er dyrere finan-

siering for pengeinstitutterne, hvilket kan øge omkostningerne til bankfinansiering for SMV-

virksomhederne. 

 

Perspektiveres der i forhold til teoriafsnittet, harmonerer dette ikke med, at M&M antager, at 

jo mere egenkapital, jo højere sikkerhed, og jo mere sikker er bankens gæld, og jo mindre 

risiko er der forbundet med investering i egenkapital. Dette vil således føre til, at afkastkravet 

til både gæld og egenkapital falder. Slutresultatet bliver dermed, at faldet i prisen på finansie-

ringen går lige op med, at der kræves mere af den dyre egenkapital. Ud fra denne betragtning 

af pengeinstitutternes kapitalstruktur skulle det derfor ikke give prisforhøjelser på bankfinan-

siering for SMV-virksomhederne.  

 

Teorien er dog ikke så enkel i den virkelig verden, da der også er skatteaspektet, der favorise-

rer gælden. Dertil kommer andre aspekter såsom asymmetrisk information og principalagent 

problematikken. Private equity-industrien argumenterer endvidere for, at virksomheder skal 

være tyndt kapitaliseret, da direktøren dermed er forpligtet til at betale renter på gælden 

(modsat dividender til aktionærerne), og derfor arbejder på at maksimere virksomhedens ind-

tjening, hvilket taler for, at en høj aktieandel øger de gennemsnitlige finansieringsomkostnin-
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ger. Derudover er der konkursomkostninger, hvilket taler for en højere aktieandel. Dette er 

også illustreret i kapitalstrukturafsnittet (Brealey et al 2011). 

Der er imidlertid også andre faktorer, der påvirker konkurssandsynligheden. I både SIFI og 

CRD IV er der række solvenstriggere (Berg 2013). Ved brud på disse solvenstriggere skal af-

viklingen af pengeinstituttet påbegyndes. Hvis der er stor forskel i værdien af going concern og 

gone concern, så vil det gælde, alt andet lige, at jo højere trigger, jo større risiko for konkurs. 

Men hvorfor så indføre triggerne, kunne man spørge? Svaret herpå skal findes i, at triggerne 

styrer, hvem der skal bære tabet. Ved høj trigger falder tabet primært på aktionærerne, hvor-

imod tabet ved lav trigger vil falde på kreditorerne/indskyderne eller staten (Berg 2013).  

 

Dette fører til den tredje modifikation, som specielt gælder for pengeinstitutter, hvor Indsky-

dergarantifonden eller staten dækker kreditorernes tab. Hermed kan det antages, at kredito-

rerne ikke vil overvåge kreditrisikoen på deres indestående eller obligationer. I M&M termino-

logi vil renten på gæld ikke ændre sig med aktieandelen. For finansielle institutioner vil det 

skabe tilskyndelse til at minimere aktieandelen, da institutionerne ikke får gevinsten ved at 

øge aktieandelen i form at lavere rente (Berg 2013).  

 

Før finanskrisen var der overvejende enighed i den akademiske litteratur om, at denne ekster-

nalitet skulle udjævnes gennem varierende præmier på indskydergarantien, som skulle af-

hænge af pengeinstitutternes risikoprofil. Efter finanskrisen er fokus flyttet til højere solvens-

krav, som det også fremgår af betragtninger tidligere i dette afsnit. Eventuelle tab skal pri-

mært ramme aktionærerne og kreditorerne i den efterstillede kapital (obligationsinvestorerne). 

Herved bliver det dyrere at drive finansiel virksomhed og dermed være kunde i pengeinstitut-

tet. De samfundsmæssige omkostninger ved pengeinstitutters konkurs har været store, og har 

i nogle tilfælde næsten trukket hele stater med ned (Berg 2013). 

 

Krav om stigende solvensprocent kan således kun opnås gennem enten faldende risikovægte-

de aktiver, stigende overskud eller udstedelse af ny aktiekapital. Sidstnævnte vil ikke være at 

foretrække jf. The Pecking Ordre af Capital Structure.  

 

M&M’s teori kan derfor anvendes som et nyttigt udgangspunkt – men ikke en endegyldig mo-

del – da der dertil er for mange komplikationer, når teorien afprøves i praksis. Empirien og 

økonomer peger på, at en højere aktieandel resulterer i dyrere finansiel formidling over en 

bred kam. Konklusionen er således, at det kræver højere indtjening for pengeinstitutterne, 

hvorfor det for pengeinstitutterne vil være et mål at flytte omkostningerne fra staten til kun-

derne, herunder SMV-virksomhederne (Berg 2013). 
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6.9. DELKONKLUSION  

Med indførslen af Basel III bliver kapitalkravene til pengeinstitutterne væsentlig skærpet de 

kommende år. Forhøjede kapitalkrav til pengeinstitutterne, betyder alt andet lige også forhø-

jede omkostninger og mere restriktive vilkår for kreditgivningen til SMV-virksomhederne. Disse 

øgede omkostninger  kan kunderne (virksomhederne) forventes at mærke i form af prisforhø-

jelser på bankfinansiering, både hvad angår rentemarginal og gebyr. Dette kan lede til, at 

virksomhederne finder alternative finansieringsmuligheder, herunder udstedelse af erhvervsob-

ligationer for på den måde at hente finansieringen direkte i markedet. Udstedelse af erhvervs-

obligationer kan således forventes at blive et reelt konkurrencedygtigt alternativ til bankfinan-

siering.  
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7. ANALYSE AF MARKEDET FOR ERHVERVSOBLIGATI-

ONER MÅLRETTET SMV  
 

Jeg vil nu analysere markedet for erhvervsobligationer målrettet SMV-segmentet.  

 

7.1. FINANSIERINGSSTRUKTUREN 

Som nævnt i afgrænsningen vil jeg ikke specifikt analysere balancerne i det danske SMV-

segment og tage stilling til, hvor meget af virksomhedernes fremmedkapital, der skal bestå af 

finansiering via erhvervsobligationer contra bankfinansiering eller anden gæld. I stedet vil jeg 

se på mere veludviklede markeder for erhvervsobligationer og på den måde perspektivere hen 

mod udviklingsmulighederne på det danske marked. 

 

7.1.1. USA 

I USA er erhvervsobligationer som finansie-

ringsform for virksomheder udbredt i meget 

højere grad end i Europa og endnu mere end 

i Danmark. Der er dog siden euroens indfø-

relse udviklet et væsentligt marked i Europa, 

dog stadig ikke nær så veludviklet og likvidt 

som det amerikanske marked (Udvalget om 

erhvervsobligationer 2012). Det amerikanske 

marked for erhvervsobligationer er steget 

konstant siden 2003 og specielt kraftigt efter 

2008. Virksomhedernes udestående i obliga-

tioner var i 2011 ca. tre gange så stort som 

deres udestående i banklån, jf. figur 36 (Ud-

valget om erhvervsobligationer 2012). 

 

7.1.2. EUROPA 

Ses der nærmere på passivsammensætnin-

gen i de europæiske virksomheder, udgør 

gæld til banker og andre kreditinstitutter ca. 

EUR 4.700 mia., hvilket svarer til 25% af 

passiverne, mens erhvervsobligationer kun 

udgør ca. 4% af passiverne jf. figur 37. Dette 

FIGUR 36 (UDVALGET OM ERHVERVSOBLIGATIO-

NER 2012) 

 

 

FIGUR 37 (UDVALGET OM ERHVERVSOBLIGATI-

ONER 2012) 
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på trods af at selve volumen af erhvervsobligationer også i Europa har udviklet sig positivt de 

seneste år, men altså fortsat ikke målt på andel af balancen. 

 

7.2. NORDISK ERHVERVSOBLIGATIONSMARKED 

Det nordiske erhvervsobligationsmarked er på i 

alt EUR 219 mia. udestående obligationer pr. 

oktober 2012. Det totale europæiske marked har 

en samlet udstående mængde på ca. EUR 3.560 

mia. Størrelsen på det nordiske marked er dog 

relativt lille i forhold til det samlede europæiske 

marked (Danske Markets oktober 2012). Blandt 

de nordiske lande er Sverige det største marked 

med mere end halvdelen af den samlede udstå-

ende mængde.   

Norge og Danmark står for henholdsvis 22% og 

17% af det samlede nordiske marked. Finlands 

relativ lille andel af markedet, skal ses i lyset af, 

at det finansielle marked er domineret af uden-

landske aktører, som Danske Bank og Nordea, 

som er fundet via deres respektive lande (Dan-

ske Markets, Credit & Corp Bonds Research, 

2012-10-19). 

 

Da de store virksomheder har de bedste forud-

sætninger for at benytte sig af funding direkte 

via erhvervsobligationsmarkedet, er det er ingen 

overraskelse, at Sverige er det største marked i 

Norden, da Sverige har flere store virksomheder 

end de øvrige nordiske lande.  

 

I Norden er den samlede udstående mængde på EUR 219 mia., hvoraf de EUR 125 mia. er 

udstedelser fra finansielle institutioner, hvilket svarer til 57%. Oven på finanskrisen er der sket 

flere udstedelser fra ikke-finansielle virksomheder. Denne trend har de nødvendige vilkår til at 

fortsætte på nuværende tidspunkt. Til dels fordi virksomhederne har et ønske om at gøre sig 

mere uafhængige af bankerne på sigt, så de undgår situationen oven på finanskrisen, hvor 

mange har haft svært ved at få finansiering gennem bankerne, antager Thomas Hovard,  
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Head of Credit Research, Danske Bank. Dertil kommer, at finansieringen fra bankerne kan bli-

ve dyrere og mere restriktiv i fremtiden, qua de nye kapitalkrav i Basel III.  

 

Ovenfor ses et oprids af, hvordan ikke-finansielle udstedelser i dag er fordelt på sektorer i 

Danmark, Sverige og Norge. Fordelingen afspejler meget godt, hvilken sektor de største virk-

somheder i de respektive lande befinder sig i. Fx er den danske andel i transport og drik-

ke/fødevarer noget større sammenlignet med de andre lande, hvilket udelukkende skyldes 

udstedelser fra nogle af Danmarks største virksomheder – A.P. Møller Mærsk og Carlsberg. 

Den store andel i forsyning og energi skyldes udstedelser fra DONG Energy. Mens Norge har en 

væsentligt større andel i udstedelser fra olie og gas.  Statoil (Norge) er den anden største ud-

steder i Norden, mens Vattenfall (Sverige – F&E) er den største udsteder i Norden.  
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FIGUR 40 (DANSKE MARKETS OKTOBER 2012) 
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Når der ses på fordelingen mellem High Yield og Investment Grade udstedelser i Norden, er 

der en signifikant overvægt at Investment Grade. På udstedelsestidspunktet var hele 97% af 

den samlede værdi af de udestående obligationer i  Investment Grade. Hovedårsagen er, at 

der er en meget større efterspørgsel efter dette segment (Danske Markets oktober 2012).  

Investment Grade udgør 85% af de samlede udstedelser i Norden. Grunden til denne forskel 

er, at High Yield udstedelser typisk er af noget mindre volumen i forhold til Investment Grade. 

 

Hvis der derimod ses på de enkelte lande i norden, er der del forskel i antallet af High Yield 

udstedelser. I Norge er andelen af High Yield udstedelser helt oppe på 43%, hvor andelen er 

betydeligt lavere i de andre nordiske lande. Se fordeling i de enkelte lande på antal og værdi 

herunder. 

 

FIGUR 42 (DANSKE MARKETS OKTOBER 2012) 

 

Dette skyldes forskellige faktorer. I Norge er der bl.a. en meget større tradition for at finansie-

re mere spekulative selskaber/projekter via obligationsmarkedet. Dertil kommer en meget vel-

udviklet og velfungerende national trustee ordning (Norsk Tillitsmann), som jeg vil behandle 

senere i afhandlingen. Det har været med til at øge adgangen til obligationsmarkedet og gen-

nemskueligheden samt reducere omkostningerne til udstedelserne grundet bl.a. brug af stan-

dard dokumentation. Dette på trods af, at grundlaget for udstedelser i SMV segmentet er rela-

tivt lille i Norge (Danske Markets oktober 2012).  

 

Der er et udestående af erhvervsobligationer fra danske virksomheder på DKK 161 mia. Ud af 

disse er ca. DKK 8 mia. udstedt i danske kroner. Dette inkluderer desuden udstedelser fra of-

fentlige og halvoffentlige virksomheder, som ikke er erhvervsobligationer i den traditionelle 

form (Udvalget om erhvervsobligationer 2012). Hvis dette ses i forhold til det norske marked, 

så er der udstedt erhvervsobligationer for ca. NOK 240 mia.. Heraf er ca. NOK 163 mia. ud- 
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stedt af private virksomheder (Bloomberg). Det svenske marked er på ca. SEK 379 mia.. De 

private virksomheders udstedelser udgør ca. SEK 180 mia. (Barr  2011).  

 

Som det fremgår af sammenligningen med vores naboer i norden, så er det danske marked for 

erhvervsobligationer relativt beskedent, og det kunne se ud til, der er potentiale for at udvikle 

det danske marked. Dette til trods for, at sammensætningen ikke er helt identisk.  

 

Specielt Sverige skiller sig ud med en større andel store virksomheder, som i sagens natur er 

en god forudsætning for et stort erhvervsobligationsmarked, grundet muligheden for udstedel-

ser med stor volumen. I Danmark står de store virksomheder for 33,7% af den samlede om-

sætning, mens de store virksomheder i Sverige står for 42,8% af omsætningen (EU-

kommissionen 2012).  

 

Denne forskel er derimod ikke tilfældet i Norge, som er mere sammenligneligt med Danmark. 

Derfor kunne det være relevant at se nærmere på, hvordan Norge har struktureret deres mar-

ked for erhvervsobligationer, som er væsentligt større end det danske, som beskrevet ovenfor, 

på trods af, at markedet i Norge består af mange relativt mindre virksomheder. Dette vil jeg 

se nærmere på i næste kapitel.  

  

Finansieringsstrukturen i de danske virk-

somheder er på niveau med de europæiske 

virksomheder. Gæld til kreditinstitutter ud-

gør dog en større andel end i Europa, som 

kan skyldes det veludviklede realkreditmar-

ked og tradition herfor i Danmark. DKK 

1.600 mia. svarede til ca. 31% af passiver-

ne er gæld til kreditinstitutter. Erhvervsob-

ligationer og lignede udgør kun ca. DKK 

150 mia. svarende til 3% af passiverne jf. 

nedenstående figur 43. 

 

For at få en indikation af det potentielle marked i Danmark, er det relevant at se på de danske 

virksomheders engagementer hos danske pengeinstitutter. Der er ca. 1.600 engagementer, 

der overstiger den estimerende minimumsgrænse på DKK 200 mio. (Finanstilsynet), for en-

keltudstedelse af erhvervsobligationer jf. vurdering fra erfaringer i Sverige. Den samlede gæld 

fra danske virksomheder til banker og realkreditinstitutter er på ca. DKK 3.400 mia. (Udvalget 

om erhvervsobligationer 2012).   

Figur 43 (Udvalget om erhvervsobligationer 2012) 
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Det danske marked for erhvervsob-

ligationer er relativt lille og består 

primært af de største virksomhe-

der, som fx Mærsk, Carlsberg, Ve-

stas og Dong. Dertil udstedes obli-

gationerne typisk i Norge, Luxem-

bourg og på Irland. Årsagerne til 

dette er dels de juridiske udfor-

dringer, der er ved at udstede obli-

gationerne i Danmark, dels den 

begrænsede investorkreds og der-

med likviditet. Der er dog de sene-

ste fire måneder kommet udstedel-

ser fra mellemstore danske virksomheder. 

De juridiske udfordringer vil jeg behandle i næste kapitel.  

 

I dag er de større danske udstedere af erhvervsobligationer nødsaget til at medtage det uden-

landske marked, for at opnå den fornødne likviditet og dermed en bedre pris. For at fremme 

det danske marked for erhvervsobligationer foreslår Udvalget om erhvervsobligationer som 

finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder (2012) bl.a., at der skal åbnes op for 

at anvende trustees til at repræsentere obligationsejerne, som er den model, der også anven-

des i Norge – dette vil jeg uddybe i afsnittet Trustee. 

 

7.3. INVESTORS PROFIL 

Når en virksomhed overvejer at udstede virksomhedsobligationer, er det nødvendigt at under-

søge profilen på potentielle investorer. Obligationsudstedelser forvaltes typisk en af investe-

ringsbank eller en almindelig banks Markets-/Corporate Finance afdeling. Banken vil stå for 

videresalg af obligationer til investorerne. I denne proces er det lead underwriter (banken der 

arrangerer udstedelsen), der står for hele salgsprocessen. Typisk vil lead underwriter udarbej-

de en liste over potentielle købere, som ønsker at købe en større del af obligationsserien. Dertil 

kommer et eventuelt roadshow sammen med udsteder, hvor udstedelsen præsenteres for po-

tentielle større købere. De store, potentielle kunder vil typisk få førsteret til at købe obligatio-

nerne for at sikre, at udstedelsen bliver fuldtegnet. 

 

Som brooker ønsker Lead-banken (og evt. co-Lead banken) at få solgt udstedelsen hurtigst 

muligt og således få deres honorar. Den hurtigste løsning er at videresælge hele obligationsse-

Den anslåede potentielle størrelse på det danske 

marked for udstedere af erhvervsobligationer, en-

kelt- såvel som sekuritiserede udstedelser 

SMV Kriterium 

Små virksomheder  

14.535 stk.  10-49 ansatte  

  

Mellemstore virksomheder  

3.035 stk. 50-249 ansatte  

  

1.600 engagementer < DKK 200 mio.  

FIGUR 44: (NATIONALBANKEN SAMT NAVNE OG NUMRE) 
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rien til én investor. Desværre er investorer typisk ikke interesserede i at tage den fulde ekspo-

nering af en enkelt obligationsserie på grund af øget usystematisk risiko. Men Lead-banken vil 

typisk invitere sine største kunder først, som nævnt ovenfor, som får mulighed for at købe på 

det primære marked (Nykredit Markets DCM 2012). 

 

De øvrige investorer kan herefter købe obligationerne på det sekundære marked. Sælgerne på 

det sekundære-marked er som udgangspunkt Lead-banken, som har beholdt en del af udste-

delsen på egenbogen, som en del af aftalen med udsteder, og er en mulighed for at de også 

kan tilgodese deres andre investeringskunder. Sælgerne i det sekundære-marked kan også 

være børsmæglere eller andre banker, der har købt en del af udstedelsen med det formål at 

videresælge den til deres kunder.  

 

Det er først på det sekundære marked, at private investorer får mulighed for at købe obligati-

onen. Dertil kommer, at stykstørrelsen på udstedelserne typisk er relative høje fx EUR 50.000 

– 8,250 Santos Ltd 2017 og USD 200.000 – 7,125 Danske Bank 2017 (Nykredit Markets 

2013). Dette gør udsteder og Lead-banken dels for at ”styre” typen af investor og antallet af 

investorer samt grundet lovgivningen. Udsteder skal opfylde strengere oplysningskrav, hvis de 

skal udstede til detail-markedet, der er defineret som stykstørrelsen under EUR 50.000 jf. EU’s 

Prospektdirektivet og Direktivet om gennemsigtighed (2012). Ved en stykstørrelse på over 

EUR 50.000 er EU’s oplysningskrav mere lempelige. Forskellen ligger primært i den løbende 

finansielle rapportering. Hvis udsteder ønsker at udstede til detailmarkedet, kræves der både 

halv- og helårsregnskaber, hvor der til det professionelle marked, kun er krav om helårsregn-

skab. Dette vil i sagens natur udelukke en del private investorer, hvorfor det også typisk er 

institutionelle investorer og Private Banking-segmentet, der kan købe obligationer direkte i det 

sekundære-marked. Jeg vil fokusere på de institutionelle investorer fremadrettet, da det anta-

ges, at de private investorer vil følge med, når de institutionelle investorer træder ind i dette 

marked.  

 
7.3.1. INSTITUTIONELLE INVESTORER 

De institutionelle investorer vil være afgørende for, om der kan blive etableret et velfungeren-

de marked for SMV-erhvervsobligationer. Derfor er det også vigtigt, at udsteder er opmærk-

som på, hvilke præferencer de institutionelle investorer har, og hvilke rammer de opererer 

indenfor. De institutionelle investorer i Danmark er følgende aktører: 

 

 Pensionskasser - fx PFA, ATP og Sampension 

 Forsikringsselskaber - fx Tryg og Topdanmark 

 Investeringsforeninger - fx Nykredit Invest 
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 Privatejede fonde og investeringsselskaber - fx Kirkbi A/S (Lego familien) 

 Hedgeforeninger - fx Nykredits Hedgeforening COBRA 

 Pengeinstitutter - fx Danske Bank og Jyske Bank 

 

De benævnes også ofte professionelle investorer og omfatter investorer, der forvalter store 

summer ofte på vegne af individuelle investorer som fx pensionsopsparere og private investo-

rer. Dertil kommer, at nogle pensionskasser, forsikringsselskaber og investeringsselskaber be-

nytter en investeringsforening, eller rettere sagt en kapitalforvalter fra en investeringsforening, 

til at forvalte deres formue. De har dog så store summer, at de ikke behøver købe sig ind i 

foreningen på traditionel vis. De kan således få deres egen specifikke investeringsstrategi og 

bestemme, hvilke mandater kapitalforvalteren skal have. De kan også have kapitalforvaltnin-

gen internt (Nykredit Asset Management 2013).  

 

Gennem en erhvervsobligations-investeringsforening kan en investor sprede sine risici på flere 

obligationer. Investeringsforeninger er bl.a. specialiseret i at tilbyde forskellige risikoprofiler 

inden for erhvervsobligationer. Disse er typisk fordelt mellem enten Investment Grade fonde 

eller High Yield fonde. Fondens mandat i en Investment Grade forening giver ikke lov til at in-

vestere i High Yield segmentet. Dette giver derved nogle begrænsninger i massen af investorer 

og dermed efterspørgslen til dette segment.  

 

Som nævnt er de institutionelle afgørende for et velfungerende marked. Dette understøttes af 

følgende opgørelse fra Nationalbanken, der viser, at 50% af de noterede danske erhvervsobli-

gationer er ejet af institutionelle investorer.  
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FIGUR 45: EJERFORDELINGEN PÅ DET DANSKE MARKED FOR NOTEREDE ERHVERVSOBLIGATIONER (NATI-

ONALBANKEN 2013) 

 

De institutionelle investorer er dermed den klart største aktør på det nuværende marked for 

erhvervsobligationer. Dertil kommer, at hovedparten af handlen med erhvervsobligationer og-

så foregår mellem de institutionelle investorer. 25% ejes af udenlandske investorer, og der må 

det også antages, at en stor del er institutionelle.  

 

7.3.2. MANDATER 

Investeringspolitikker og mandater har stor betydning for investering i erhvervsobligationer. 

Der kan være lidt forskel på, hvor restriktive mandaterne er, afhængig af om det er intern eller 

ekstern forvaltning. Hvis fx et pensionsselskab outsourcer investeringsbeslutningerne til en 

ekstern forvalter, er pensionsselskabet nødt til at kontrollere, at der ikke bliver foretaget 

uønskede positioner. Derfor bliver der i fastsat nogle rammer, som investeringen skal foreta-

ges indenfor. Dette gøres bl.a. qua rating. For det første er det problematisk, hvis der ingen 

rating er på udstedelsen, da der dermed ikke er nogen risikovurdering på obligationen, og der-

for vil specielt eksterne forvaltere ikke have mulighed for at investere i unratede obligationer. 

Derudover har fx pensionsselskaber en forpligtelse til at udbetale pensioner i fremtiden, derfor 

kan de ikke risikere at investere det hele i risikable High Yield obligationer, så den overvejende 

del skal være i Investment Grade. Dertil der ligeledes rammer for geografisk fordeling og sek-

torfordeling samt hvilken valuta udstedelsen er i. Derfor bliver mandaterne forholdsvis restrik-

tive. På trods af at casen kan være rigtig god og en virksomhed, som kapitalforvalteren kender 

indgående, kan mandatet ikke fraviges (Nykredit Asset Management 2013).  

 

Hvis det i stedet er en intern forvalter, kan mandatet i visse tilfælde fraviges, hvis pensionssel-

skabet selv kan foretage en dybdegående kreditanalyse, og derfor kan pensionsselskabet i 

visse tilfælde købe erhvervsobligationer, der er blevet præsenterede på roadshows på trods af, 

at den udstedende virksomhed ikke har en rated obligation. Dog er der som udgangspunkt 

rimelige fastlagte rammer, da det også handler om intern risikostyring (Nykredit Asset Mana-

gement 2013). Det viser vigtigheden af ratingen, hvilket jeg vil komme tilbage til i diskussio-

nen og vurderingen.  
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7.3.3. DANSKE INVESTERINGSFORENINGER 

Ved udgangen af Q1 2013 forvaltede danske obligations-investeringsforeninger obligationer for 

ca. DKK 900 mia. Figur 46 illustrerer udviklingen i obligationer for perioden 2010-20131. 

 

 

FIGUR 46 (DANMARKS STATISTIK 2013) 

 

Den overordnede tendens har været generelt stigende, som det fremgår at figuren. Dette kan 

delvis tilskrives den fortsat faldene rente i perioden, som har givet kursstigninger til de traditi-

onelle obligationer. Hvis der ses på både Obligationer Erhverv og Obligationer Danske Øvrige, 

har tendensen været stigende. Den samlede formue under forvaltning af Obligationer Erhverv 

er steget knap 22% siden 2010. Hvis man går tilbage til 2008 var formuen under forvaltning 

på ca. DKK 60-70 mia. Altså er der sket mere end en fordobling. Det skal selvfølgelig tages 

med i betragtningen, at erhvervsobligationerne er steget kraftigt siden 2008/09, som det er 

illustreret i teorikapitlet under Udviklingen i kreditrisikoen. Dette kan dog ikke tilskrives hele 

stigningen. Dette underbygger den øgede investorinteresse efter erhvervsobligationer. Obliga-

tioner Danske Øvrige er steget med knap 21% siden 2010.  

 

Hvis der ses på antallet af investeringsforeninger, er der i alt 466 detailafdelinger, hvoraf de 

66 er inden for erhvervsobligationer (36 Investment Grade og 30 High Yield). Dertil er der i alt 

353 institutionelle afdelinger (IFR marts 2013), hvor det dog ikke er oplyst, hvor mange der er 

inden for erhvervsobligationer. Hvis det antages, at fordelingen er nogenlunde den samme, 

                                           
1 Bemærk: Datamateriale før 2010 har ikke været tilgængeligt fra Danmarks Nationalbank, da der er ændret i opgø-

relsesmetoden fra 2010. Det har dog været muligt at finde dele af data fra før 2010 online. Dog skal det bemærkes, at 

opgørelsesmetoden er anderledes, så tallene er ikke helt sammenlignelige. Obligationer Danske Øvrige må antages 

også at kunne indeholde erhvervsobligationer. 
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svarer det til ca. 50 afdelinger inden for erhvervsobligationer, hvilket dog reelt kan være enten 

flere eller færre, derfor kan der trækkes lidt fra, for at korrigere for denne usikkerhed. På den 

baggrund er der så i omegnen af 100 potentielle investeringsforeninger (afdelinger), som kan 

investere i erhvervsobligationer i Danmark.  

 

7.3.4. PENSIONSKASSER & LIVSFORSIKRINGSSELSKABER 

Som nævnt er en væsentlig andel af investorbasen til erhvervsobligationer pensionskasserne. 

Derfor er deres appetit på investering i erhvervsobligationer fra små og mellemstore virksom-

heder afgørende for, at der er basis for et marked i Danmark. Der er dog lidt delte meninger. 

Pensiondanmark, som er en af landets største arbejdsmarkedskasser, har købt op i de seneste 

udstedelser fra Ambu og Haldor Topsøe, der for nylig har udstedt obligationer på henholdsvis 

DKK 700 mio. og DKK 1 mia. (Bach 2013). Ambu med en kuponrente på 3,35% (mid-swap + 

218bp) (Ritzau Finans 2013) og Haldor Topsøes to serier med en kuponrente på 3M CIBOR + 

205bp på den ene og 3,625% på den anden (Ritzau Finans 2013).  

 

Der er i alt 68 pensionskasser og 67 livsforsikringsselskaber i Danmark (NN Markedsdata, 

2013). Der er dog ikke taget stilling til størrelsen af disse, men dette giver et overblik over 

potentialet af investorer der kunne være fra denne side.  

 

Torben Möger Pedersen, adm. direktør i Pensiondanmark (PD), udtaler, at PD længe har efter-

lyst et marked for erhvervsobligationer fra de mellemstore virksomheder i Danmark. Pension-

danmark søger en bredere palette af obligationer, som PD kan investere i og udstedelserne fra 

Ambu og Haldor Topsøe har været en gunstig mulighed for dette. En anden fordel, ifølge Tor-

ben Möger Pedersen, er, at der er tale om velkendte virksomheder, hvor der er god mulighed 

for at vurdere kreditrisikoen. Torben Möger Pedersen ”hilser flere udstedelser velkommen” 

(Bach et al 2013). 

 

Sampension er også umiddelbart positivt stemt over for danske erhvervsobligationer, i følge 

investeringsdirektør Henrik Olejasz. Selve udvælgelsen af investeringen har Sampension dog 

udliciteret til en ekstern kapitalforvalter, som køber via forskellige fonde. Kapitalforvalterne har 

her et globalt mandat, og er dermed ikke nødvendigvis reserveret til opkøb i danske obligatio-

ner, men Henrik Olejasz vil dog ikke udelukke, at der kan være danske obligationer på vej til 

porteføljen (Bach et al 2013). Sampension kan dog ikke direkte påvirke oparbejdelsen af et 

dansk erhvervsobligations-marked for SMV.  

 

Pensams (PS) investeringsdirektør Benny Buchardt ser dog ikke nær så positivt på de danske 

erhvervsobligationer. Pensam har ikke investeret i de danske erhvervsobligationer, da PS me-
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ner, renteniveauerne ikke er attraktive nok i forhold til risikoen på de danske virksomheder. 

Benny Buchardt har udtalt følgende på Børsmæglerforeningens årsmøde: ”Der er stor interes-

se, men vil de betale?” (Torvits et al 2013). Han mener, at basisrenten skal op på omkring 

4,5% + risikopræmie + likviditetspræmie pga. illikvidt marked. Jeg antager her, at der menes 

usikret seniorgæld som udgangspunkt. Pensam investerer i stedet i det europæiske erhvervs-

obligationsmarked, hvor PS, ifølge Benny Buchardt, kan hente et sted mellem 8-10% i rente, 

som er niveauet, han også mener, skal være i Danmark. Grunden til den lave rente skal findes 

i, at virksomhederne er vant til at låne af bankerne til relativt gode vilkår, i følge Benny Bu-

chardt (Dyrekilde  2012, Torvits et al 2013, Bach 2013). Disse gunstige vilkår for bankfinansie-

ring er dog kommet under pres med de nye Basel III regler.  

 

På trods af at Benny Buchardt er tilbageholdende med at investere i de senest udbudte danske 

erhvervsobligationer, har Pensam ydet direkte lån til danske små og mellemstore virksomhe-

der. Modellen er dog anderledes, da den er baseret på et samarbejde med danske kapitalfon-

de. Pensam gør brug at de kreditvurderinger, kapitalfondene har foretaget i deres analyser af 

danske virksomheder. På den baggrund sorterer de i mulige kandidater og kan selv vurdere 

nøgletal fra driften og balancen. Benny Buchardt siger, at afkastet ligger i omegnen af 15-

20%. Lånet er dog også ydet som en relativt risikabel type – som mezzaninlån. Ifølge Bu-

chardt har Pensam sendt knap 1% af deres balance i markedet til denne type lån til danske 

små og mellemstore virksomheder (Kronenberg 2012). 

 

Nordisk chef fra kapitalforvalteren T. Rowe Price, Jan Eggertsen, der bl.a. rådgiver pensions-

selskaber, mener, det er en god aktivklasse at investere i. Han mener, at det er vigtigt, hvis 

pensionsselskaberne ”selv” investerer direkte i obligationer, at det kræver en væsentlig indsigt 

i vurderingen af kreditrisikoen i den udstedende virksomhed samt en holdning til, hvordan 

prisfastsættelsen skal være. Han forklarer endvidere, at markedet har været for småt og der-

med bliver likviditet for dårlig (Bach 2013). 

 

Pensionskasserne PFA og ATP ser også på alternative løsninger til investering i erhvervsobliga-

tioner fra små og mellemstore virksomheder. De har en plan om en fælles fond, hvorfra der 

kan investeres i dette obligationssegment. Primært de små virksomheder er i målgruppen for 

denne fond. Direktør i PFA, Henrik Heideby, mener, der er brug for, at pensionssektoren arbej-

der sammen på dette punkt, hvor fx 4-8 aktører slår sig sammen om en fond. Investeringsdi-

rektøren fra Industriens Pension, Jan Østergaard, er interesseret i PFA’s forslag, fordi der 

mangler de nødvendige kompetencer, og pensionskasserne kunne med fordel slå sig sammen 

og på den måde centralisere de nødvendige kompetencer, da Østergaard mener, at dette er 

den største udfordring, så de undgår at låne for billigt ud eller låne til de forkerte (Dyrekilde 20  
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7.4. DELKONKLUSION  

Når der ses på det danske marked for erhvervsobligationer målrettet SMV, er Danmark relativt 

langt bagefter sammenholdt med USA, Tyskland og Norden, og kun 3% af danske virksomhe-

ders balance udgøres af erhvervsobligationer. De danske investorers interesse for investering i 

erhvervsobligationer har imidlertid været kraftigt stigende gennem de seneste år, hvilket 

fremgår af data fra danske investeringsforeninger, der viser en fordobling i den samlede for-

mue under forvaltning specifikt på erhvervsobligationer siden 2008. Det er afgørende for etab-

leringen af et dansk marked for erhvervsobligationer målrettet SMV, at institutionelle investo-

rer viser interesse i markedet, og flere pensionskasser har allerede givet udtryk for interesse i 

markedet.  
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8. DISKUSSION AF GRUNDLAG OG STRUKTUR FOR ET 

DANSK SMV-ERHVERVSOBLIGATIONSMARKED  
 

8.1. INDLEDNING TIL DISKUSSIONEN  

I dette kapitel vil jeg bygge videre på ovenstående analyser, herunder i særlig grad analysen 

af markedet for erhvervsobligationer målrettet SMV-segmentet. Jeg vil nu diskutere, hvorvidt 

der er grundlag for et marked for erhvervsobligationer målrettet SMV-segmentet. Herudover 

vil jeg diskutere, hvordan et sådant marked kunne struktureres - med andre ord hvilke model-

ler kan anvendes på det danske marked og med hvilke belæg. Jeg vil her inddrage best practi-

ce fra de lande, vi normalt sammenligner os med. Dette for at besvare det femte og sjette ar-

bejdsspørgsmål.  

 

8.2. GRUNDLAG FOR ET ERHVERVSOBLIGATIONSMARKED – INVESTOR 

Hvis der skal være grundlag for et erhvervsobligationsmarked for SMV i Danmark, er det afgø-

rende, at de institutionelle investorer finder risiko-afkast forholdet attraktivt, da disse vil være 

uundværlige specielt i en opstartsfase af et marked for erhvervsobligationer, så der kan skabes 

et marked med tilstrækkelig likviditet. Udover pensionskassernes forventninger til afkastet, er 

de ligeledes forpligtet til at skabe det bedst mulige risikojusterede afkast jf. lov om finansiel 

virksomhed § 158 (Baldvinsson et al 2011). Derfor er pensionskasserne forpligtet til at sam-

menligne afkastet i fx SMV-erhvervsobligationer med andre afkast/risiko profiler. Tilsvarende 

regler findes i ATP-loven og LD-Loven (Baldvinsson et al 2011).  

 

Pensionskasserne og livsforsikringsselskaber viser overordnet set interesse for erhvervsobliga-

tioner. De danske pensionsopsparinger er under forsat opbygning, og pensionskasserne vil 

have voksende porteføljer de kommende år, hvorfor der vil være behov for en væsentlig place-

ring i aktiver med et fornuftigt afkast, og så længe renterne i realkredit og statspapirer er på 

de nuværende lave niveauer, vil der være et stort behov for alternativer, specielt på rentebæ-

rende papirer.  

 

Der er dog andre forhold, der spiller ind og bevirker, at pensionskasserne og de øvrige institu-

tionelle investorer er tilbageholdende. Likviditeten er en væsentlig faktor for de institutionelle 

investorer. Kapitalforvaltere, interne såvel som eksterne, ønsker at have mulighed for at sælge 

papirerne før udløb, hvis de vurderer, at en given sektor eller et område vil performe dårligt i 

en periode. Dette kan være et problem i mindre udstedelser, da omsætningen kan være be-

grænset, og det derfor kan være svært at komme af med den større ”blok” obligationer, uden 

at det vil presse prisen og dermed give et ekstraordinært tab. Dette betyder således, at de 
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institutionelle investorer vil kræve en illikviditetspræmie ved køb af obligationer (dette vil teo-

retisk set også gælde for private investorer), som betyder højere rente for de mindre og mel-

lemstore virksomheder.  

 

En anden udfordring for et SMV-erhvervsobligationsmarked, er det forhold, at en del pensions-

kasser og livsforsikringsselskaber bruger eksterne forvaltere til deres investeringer. Da manda-

tet til disse kapitalforvaltere typisk dækker hele det europæiske marked, vil de danske virk-

somhedsobligationer være i konkurrence med alle de europæiske udstedelser, ligesom Henrik 

Olejasz, investeringsdirektør i Sampension udtaler (Bach 2013). Hertil kommer, at der også 

kan være andre begrænsninger i mandatet, som er udarbejdet for at have en overordnet sty-

ring af risikoen. Der er typisk guidelines omkring ratingen, så der fx ikke kan købes uratede 

virksomheder, eller der ikke må købes ret stor andele i High Yield ratede obligationer (BB og 

under). Dette vil dermed være til ugunst for mindre og mellemstore danske virksomheder, der 

enten ikke har fået en rating eller qua deres størrelse typisk vil blive rated i High Yield seg-

mentet. I visse tilfælde kan det også være en hindring, at udstedelsen er i DKK frem for EUR. 

Denne begrænsning hænger igen sammen med ovenstående likviditetsproblematik. 

 

Dette giver derfor anledning til, at der bør ses på de mandater, pensionskasserne o.a. har gi-

vet deres kapitalforvaltere, både de eksterne og de interne.  

 

8.3. BANKERNES ROLLE 

I Danmark er det bankerne, der arrangerer udstedelser i EUR for de danske virksomheder, når 

de vil ind på det internationale erhvervsobligationsmarked. Kompetencerne er til stede i Dan-

mark til de virksomheder, der ønsker at få arrangeret obligationsudstedelser. Det er ligeledes i 

bankernes interesse, da de kan generere indtjening på rådgivningen i forbindelse med udste-

delsen, samt løfte lån af deres balance, og derved undgå kapitalbelastningen. Det vil også ska-

be mulighed for at tage lån ind på ”bogen” fra andre segmenter, siger Thomas Hovard, Head 

of Credit Research, Danske Bank. Bankerne kan også få en afgørende rolle ved sekuritisering, 

som behandles senere i dette kapitel. 

 

8.4. GRUNDLAG FOR ET ERHVERVSOBLIGATIONSMARKED – UDSTEDER 

Hvis der skal etableres et større velfungerende marked for erhvervsobligationer i Danmark, 

kræver det selvsagt, at der udstedes en tilstrækkelig mængde obligationer, som ligeledes ud-

bydes i det sekundære-marked, så der vil kunne oparbejdes tilstrækkelig likviditet og spred-

ning.  
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Ud fra balancen i de danske virksomheder jf. analysen, er der umiddelbart et potentiale for 

erhvervsobligationsudstedelser fra danske virksomheder. Ligeledes, hvis vi sammenligner med 

Norge, bekræftes antagelsen om, at der er potentiale for et større marked for erhvervsobliga-

tion til SMV-segmentet i Danmark udstedt i lokal valuta. Hvor man i Norge har udstedelser fra 

private virksomheder for ca. NOK 163 mia.(ikke-finansielle), har man i Danmark kun udstedel-

ser for DKK 8. mia. udstedt i DKK, hvilket også inkluderer offentlige og halvoffentlige virksom-

heder, som nævnt i analysen. Ovenstående tal kan variere afhængig af, hvad der regnes med 

og ikke regnes med. Hovedpointen er dog, at det danske marked er forsvindende lille i forhold 

til det norske.  

 

8.5. TRUSTEE 

I Norge har de haft stor succes med at oparbejde et velfungerende marked for erhvervsobliga-

tioner til SMV-segmentet. Dette kan formentlig tilskrives den norske trustee ordning - Norsk 

Tillitsmann samt Oslo ABM – Oslo Alternative Bond Marked. Jeg vil derfor nu se nærmere på 

national Trustee ordningen og senere Oslo ABM. 

 

En trustee kan bedst betegnes som et uafhængigt mellemled mellem obligationsudsteder og 

investor. I 1993 blev Norsk Tillitsmann (NT) etableret af en række banker, forsikrings- og in-

vesteringsvirksomheder. De to største aktionærer er i dag Vital Forsikring med 24% og Nordea 

Norge med 10% af aktierne (Udvalget om erhvervsobligationer 2012). 

 

Baggrunden var erfaringer fra den norske bankkrise i slutningen af 1980’erne og start 90’erne 

(som også Danmark var en del af). De store investorer erfarede, at der var behov for en uaf-

hængig og professionel instans, som på vegne af investorerne kunne overvåge låntagernes 

forpligtelser i obligationslån og følge op på disse, hvis der var behov for dette. De tre hoved-

opgaver for NT er følgende (Udvalget om erhvervsobligationer 2012):  

 

 Obligationsudstedelsen sker på standardiserede vilkår, hvilket sker i samarbejde med ar-

rangøren af obligationsudstedelsen, låntager og den involverede juridiske sagkyndige.  

 

 På vegne af obligationsejerne overvåger NT udsteders forpligtelser fx betalingsstrømme, 

afkastberegninger, put/call optioner, rentereguleringer, konverteringskurser mv. Dette 

øger sikkerheden omkring obligationsudstedelsen. 

 

 NT vil gå i aktion, hvis låntager (obligationsudsteder) ikke kan opfylde sine forpligtelser 

over for obligationsejerne. NT kan inddrive gæld i tilfælde af manglende betaling. Denne 
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funktion er afgørende, da trustee-aftalens retsgrundlag gør det muligt for NT at repræsen-

tere alle obligationsejerne i retssystemet uden fuldmagter fra alle. Dette er stadfæstet af 

den norske højesteret.  

 

Denne ordning har været med til at øge investorinteressen for erhvervsobligationer i Norge. 

Den bidrager til et styrket udbud, da det bliver lettere for virksomhederne at udstede er-

hvervsobligationer. En sådan funktion kan bidrage til, at der laves standarddokumentation for 

udstederne. Det giver én forhandlingspartner for den udstedende virksomhed i forhold til et 

system, hvor der skal forhandles med alle obligationsejere. Derudover sikrer systemet en lige-

lige fordeling af udgifterne mellem obligationsejerne, i forbindelse med en eventuel aktion mod 

udsteder i forbindelse med misligholdelse af lånet. Det er en fordel for både små og store inve-

storer, da de små formentlig ikke ville kunne løfte opgaven selv, både mht. udgifter og koordi-

nering, og de større udstedere ikke ville være interesserede i, at påtage sig både hele udgiften 

og hele arbejdet. Dette skaber alt andet lige mere efterspørgsel, da investorkredsen udvides til 

at tælle alle ”små-investorerne” (detail-investorer) og stor-investorerne (professionelle inve-

storer / institutionelle).  

 

Derved er der større mulighed for at få et likvidt marked, som er afgørende for at tiltrække 

både udstedere og investorer. Tilmed er udsteder beskyttet mod, at enkelte obligationsejere 

rejser ukoordinerede søgsmål over for dem, og udsteder har et sted at henvende sig, hvis lå-

neaftalen fx skal ændres. Trustee’en kan derefter indkalde til et obligationsejermøde. I den 

norske model kan beslutninger vedtages med enighed blandt 2/3 af de fremmødte til obligati-

onsmødet samt accept fra udsteder.  

 

I Norge er der en betydelig andel udstedelser af obligationer i High Yield segmentet, inden for 

brancher som olie, offshore og shipping. Ydermere er en del låntagere og investorer registreret 

uden for Norge. Ordningen bidrager dermed til at tiltrække internationale investorer til marke-

det, hvilket gør markedet mere likvidt og effektivt. NT vurderer, at den gennemsigtighed ord-

ningen giver, bidrager til at tiltrække de internationale investorer, da fx en udenlandsk fond 

ikke selv skal føre en sag i Norge for at inddrive deres udstående ved en eventuel misligholdel-

se. Mange internationale investorer er også bekendt med trustees fra det engelske og ameri-

kanske marked. En anden faktor er Norges store olieforekomster, som naturligt tiltrækker in-

ternationale spillere og er med til at skabe et godt fundament for et obligationsmarked, der 

kan bygges videre på med andre industrier. 

 

Ved årsskiftet 2011/12 var Norsk Tillitsmann part i ca. 1.700 obligationslån med en samlet 

volumen på ca. NOK 800 mia. fordelt på ca. 500 udstedende virksomheder. En væsentlig andel 
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af disse er finansielle virksomheder fx banker, som i høj grad benytter sig af finansiering via 

obligationer (Udvalget om erhvervsobligationer 2012). 

 

Danske virksomheder benytter sig også af obligationsudstedelser på det norske marked. Fx 

har APM Mærsk udstedt for NOK 7 mia. og J. Lauritzen har en udstedelse på NOK 700 mio. I 

oktober 2012 udstedte J. Lauritzen yderligere NOK 500 mio. En floater med en kupon på 3M 

NIBOR + 825bp, hvilket pt. svarer til en kupon på 10,04% (Bloomberg 2013). 

 

Hver obligationsudsteder betaler Norske Tillitsmann et årligt vederlag på mellem NOK 40.000 – 

500.000. Dette dækker ordinær opfølgning på obligationslånet. Der vil komme yderligere om-

kostninger, hvis der skal foretages gældsinddrivelse. Derudover kan NT udarbejde prospekter 

mv. for udsteder (Udvalget om erhvervsobligationer 2012). 

 

En trustee er juridisk set ikke obligatorisk for obligationsudstedelser i Norge, men anvendes 

stort set altid alligevel (Udvalget om erhvervsobligationer 2012). Trustees anvendes ved ud-

stedelser af obligationer i de angelsaksiske lande med baggrund i common law traditionen og 

er derfor kendt internationalt som nævnt ovenfor. 

 

Norsk Tillitsmann har i 2012 etableret et datterselskab i Sverige – Swedish Trustee (ST). ST 

vil, som i Norge, arbejde på at standardisere obligationsudstedelserne og overvåge selskaber-

ne, der udsteder lånet/obligationerne. Det er disse to faktorer, der er en stor fordel ved denne 

model, vurderer Thomas Hovard. Det faktum, at der benyttes standardiseret dokumentation, 

evt. med nogle få ændringer i covenants, gør modellen yderst attraktiv. Thomas Hovard erfa-

rer, at det ikke så meget er prisen på en obligationsudstedelse, der ”skræmmer” de mellem-

store virksomheder, men ligeså meget alt det, der kræves, de skal sætte sig ind i, da der ved 

hver udstedelse skal udarbejdes helt individuel dokumentation, som virksomhederne skal sæt-

te sig ind i, forstå og forholde sig til, hvilket en trustee-model ville løsne op for (Hovard april 

2013). 

 

Udfordringen med en Trustee ordning i Danmark er den gældende lovgivning. Det er meget 

usikkert, om tredjepart kan fungere som trustee for obligationsejerne, specielt med henblik på 

den situation, hvor obligationerne handles videre fra den oprindelige køber jf. bl.a. fuldmagts-

læren og retsplejelovens regler om rettergangsfuldmægtige og reglerne om gruppesøgsmål 

samt konkursloven (Udvalget om erhvervsobligationer 2012). Derudover er det uklart, om 

trustee’s jf. dansk lov kan holde pant på vegne af obligationsejerne. Disse forhold er derfor en 

væsentlig barriere for, at der etableres en trustee ordning, som kunne varetage udstedelser af 

erhvervsobligationer i Danmark.  
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Der er derved meget, der taler for, at en trustee model ville være en god løsning til markedet 

for enkeludstedelser af erhvervsobligationer fra mellemstore virksomheder, såfremt den juridi-

ske barriere kan løses. Det falder også i tråd med anbefalingen fra Udvalget om erhvervsobli-

gationer som finansieringskilde for SMV. Den første anbefaling i rapporten lyder som følger: 

”Det anbefales, at der søges etableret juridiske rammer, der muliggør, at trustees i Danmark 

kan repræsentere samtlige obligationsejere, uden at der foreligger fuldmagt, holde pant på 

vegne af ejerne, og kan opstille ”no action clauses”, der forhindrer obligationsejerne i at tage 

juridiske skridt mod udsteder uden om trusteen” (2012). 

 

8.6. SEKURITISERING  

Mange virksomheder i SMV-segmentet vil ikke have mulighed for at skaffe finansieringen di-

rekte i markedet. Deres lånebehov bliver for småt i forhold til omkostninger og i forhold til at 

tiltrække investorer pga. likvididitetsproblematikken samt investors andel og dermed ekspone-

ring mod en enkelt udsteder. Derfor kunne en løsning være at pulje de mindre lån til én større 

udstedelse. Sekuritisering består dermed i, at bankerne eller en anden arrangør får mulighed 

for at videresælge en del af deres låneportefølje fx ved at udstede obligationer på baggrund af 

en pulje af SMV lån. Det baseres ydermere på, at bankerne eller arrangøren allerede har kre-

ditvurderet de enkelte udstedere, så de fx kan inddeles efter risikoprofil. Investor vil dermed 

drage fordel af, at bankerne allerede har kreditvurderet de enkelte virksomheder i puljen.  

 

For at investorer kan tiltrækkes, vil det formentlig også være nødvendigt, at bankerne behol-

der en del af en sådan udstedelse, så de viser, at de selv tror på deres produkt og dermed sik-

rer, at banken udøver en fornuftig kreditpolitik i de lån, der puljes. Der stilles ligeledes krav til 

dette i det kommende kapitalkravs direktiv fra CRD IV (Nykredit Markets, november 2010). 

Typisk vil strukturen inddeles i forskellige trancher, hvor banken tager en del af den mest risi-

kable trance og dermed står først for til at absorbere tab. Ydermere vil det også kræve en vis 

transparens for at få den brede investeringsinteresse. Det kan fx ske ved en ekstern rating af 

udstedelsen af et uafhængigt ratingbureau. Men sporerne skræmmer på denne type produkter, 

da det var denne type puljede lån, der var oprindelsen til hele finanskrisen (Berg et al 2009).  
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8.6.1. TRUE-SALE MODELLEN 

True sale sekuritisering foregår ved at arrangøren, typisk en bank, tager en portefølje af lån og 

overfører dem til et tomt selskab – en kapitalenhed lavet specielt til obligationsudstedelsen – 

SPV (Special Purpose Vehicle), hvorfra der udstedes værdipapirer, som kan sælges til investor.  

 

Udstedelsen vil typisk være opdelt i forskellige trancher med forskellig risiko. 1.st. loss-

tranchen tager de første tab, men her dermed også den højeste rente, hvor seniortranchen har 

den laveste rente, men også den højeste 

sikkerhed, da den er foranstillet de andre 

trancher.  

 

Det er også muligt, at flere banker går 

sammen om at arrangere en sekuritisering 

via en kapitalenhed. Som nævnt skal ban-

kerne beholde en del af de mest risikable 

trancher selv, for på den måde at skabe 

tillid til udstedelsen, samt jf. det kom-

mende kapitalkravsdirektiv CRD IV, hvor 

arrangøren/erne selv skal beholde minimum 5% af udstedelsen (Udvalget om erhvervsobliga-

tioner 2012). Baggrunden for dette er, at banken ikke får incitament til at slække på kreditgiv-

ningen, når de vurderer hvilke selskaber, der kan få lån.  

 

Der findes dog en del juridiske barrierer i Danmark for sekuritisering af SMV-lån via SPV. Jeg 

vil herunder kort berøre nogle af de juridiske udfordringer, der kan være. Det er dog ikke en 

udtømmende liste. 

 

 Jf. gældsbrevslovens § 31 skal der i forbindelse med overdragelse af lån fra fx en bank til 

en kapitalenhed jf. figur 47, foretages denuntiation (meddelelse til skyldner om, at kreditor 

har overdraget fordringen til en anden) i forhold til samtlige debitorer. Der vil derfor være 

et stort administrativt arbejde forbundet med overdragelsen til en kapitalenhed (Udvalget 

om erhvervsobligationer 2012).  

 

 Jf. FIL § 123 må finansielle virksomheder ikke videregive fortrolige oplysninger om deres 

kunder uden kundens samtykke. Dette skal i øvrigt være skriftligt og specifikt angive, hvil-

ke oplysninger der må gives til hvem, og hvad formålet er (Baldvinsson et al 2011). Dette 

vil ligeledes være administrativt tungt. 

 

FIGUR 47 (UDVALGET OM ERHVERVSOBLIGATIONER 

2012) 
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 Jf. gældsbrevsloven § 27 og 28 er et 

afgørende element vedr. overdragelse af 

lån til kapitalenheder, at de skal være 

beskyttet mod krav fra andre end obli-

gationsejerne.  

o § 27 siger, at erhverver ikke får 

bedre ret end overdrageren. 

o § 28 siger, at skyldneren under 

nærmere fastsatte omstændig-

heder kan benytte en fordring på 

overdrageren til modregning.  

 

Modregningen betyder i praksis, at hvis en virksomhed både har indestående og gæld i ban-

ken, så er det netto-tilgodehavendet, de kan forholde sig til i tilfælde af bankens konkurs. Det-

te betyder, at kapitalenheden ikke er beskyttet mod debitors krav på modregning, hvis ban-

ken, der har arrangeret lånet til SPV’en, går konkurs (Udvalget om erhvervsobligationer 2012).  

 

Modregnings-problematikken vil forventeligt gøre erhvervsobligationer via en true-sale sekuri-

tiseringen mindre attraktive for investorerne.  

 

8.6.2. REGISTER MODELLEN 

Register modellen indebærer, at banken opretter et register over lån, som står til sikkerhed for 

obligationer direkte udstedt af banken eller af en kapitalenhed en SPV. Fordelene er her, i 

modsætning til true-sale modellen, at der ikke skal gives meddelelse til låntagerne (denuntia-

tions-problematikken), og banken kan frit fortsætte med at administrere lånene. Ligeledes har 

investorerne fortrinsret til lånene både løbende og ved bankens konkurs. Denne model svarer 

stort set til samme måde, hvorpå banker/institutter udsteder særligt dækkede obligationer – 

SDO’er. 

 

Det er ligeledes her en mulighed, at flere banker går sammen og puljer lån i et fælles register. 

På denne måde kan der nås en tilstrækkelig volumen, så udstedelsen bliver så stor, at det kan 

svare sig at rate den, og det på den måde bliver mere attraktivt for investorerne, både i for-

hold til en vis sikkerhed og kendskab til hvilken risiko, investor tager, samt i forhold til de 

mandater mange fonde arbejder inden for, som nævnt tidligere. Baseret på erfaringer fra 

Tyskland, vil det formodentlig være et krav fra både ratingbureauerne og investorerne, at de 

underliggende lån og lånedokumentation bliver udarbejdet efter visse standardiserede kriterier 

FIGUR 48 (UDVALGET OM ERHVERVSOBLIGATI-

ONER 2012) 
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(Kromann Reumert 2012). På den måde vil der skabes en høj grad af transparens, som vil væ-

re afgørende for, at denne form for strukturerede obligationer kan sælges. 

 

Det centrale er, ligesom ved true-sale løsningen, at lånene er afskærmet fra øvrige kreditorer, 

fx hvis banken går konkurs. Dvs. det er forsat en juridisk problemstilling. Den kan dog evt. 

løses ved en ændring i FIL på samme måde, som de særlige ændringer der bliver lavet i for-

bindelse med udstedelsen af SDO’er. Derudover vurderes det, at der skal laves en ændring i 

værdipapirhandelsloven § 58 f, stk. 2, hvoraf det fremgår, at gældsfordringer på små virksom-

heder, defineret som virksomheder under 50 ansatte og en samlet årlig omsætning eller ba-

lance på under EUR 10 mio., ikke kan anvendes som aktiv for finansiel sikkerhedsstillelse (Ud-

valget om erhvervsobligationer 2012). 

 

Derudover vil der ligesom med true-sale mo-

dellen være store udgifter til administration 

og rating af de lån, der findes i registeret, 

hertil vil der formentlig også være væsentlige 

datamæssige krav til de banker, der skal 

arrangere og styre disse registre. Derfor vil 

det angiveligt være mest optimalt at satse på 

modellen, hvor flere pengeinstitutter går 

sammen jf. figur 49, og på den måde lave 

tilstrækkelig store udstedelser, men også for 

at kunne udnytte de ”stordriftsfordele”, der 

vil være, når der kan trækkes på forskellige kompetencer fra flere banker.  

 

8.6.3. SEKURITISERING VIA FINANSIERINGSINSTITUT 

En alternativ løsning kunne være at etablere et decideret kreditinstitut med det eneste formål 

at købe lån i pengeinstitutter og udstede obligationer – ikke med sikkerhed i de specifikke lån, 

men mod sikkerhed i selve kreditinstituttet. Modellen vil kunne fungere som Totalkreditmodel-

len, hvor lånet forhandles lokalt, men bevilges af Totalkredit. Forudsætningen er her, at ban-

ken oplyser kunden om, at lånet reelt bevilges af finansieringsinstituttet, hvor dennes rolle 

således er at kontrollere kvaliteten af de lån, som bankerne ønsker at sælge videre til obligati-

onsudstedelser. Især mindre banker kunne have gavn at denne model, da de således kan sæl-

ge lån med længere løbetid af deres balance, og dermed undgå den kapitalbelastning det med-

fører. 

  

FIGUR 49 (UDVALGET OM ERHVERVSOBLIGATIO-

NER 2012) 
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Det er igen essentielt, at kreditgivningen på de lån bankerne skal sælge videre, er af god kvali-

tet. Derfor kunne en løsning være lig de andre modeller, hvor banken selv skal bære en tabsri-

sikoen på de lån, de sælger til finansieringsinstituttet. 

 

Modellen er baseret på at de obligationer, der udstedes fra finansieringsinstituttet vil have sik-

kerhed i hele instituttets låneportefølje, hvilket er forskellig fra de andre modeller beskrevet 

ovenfor, hvor det er en specifik pulje lån, der ligger til sikkerhed for obligationen. Dette vil give 

investorerne øget risikospredning. For at investorerne skal bære tab på deres obligationer, skal 

instituttets egenkapital være tabt. Gennemskueligheden på denne type obligation vil dog være 

minimal (Udvalget om erhvervsobligationer 2012). 

 

Der er ingen juridiske udfordringer ved at 

etablere et finansieringsinstitut i Danmark. 

Der er dog en række andre udfordringer. 

Først og fremmest er modellen afhængig af, 

at finansieringsinstituttet foretager en god 

kreditvurdering af de lån, de tager på bogen. 

En anden afgørende faktor er, at finansie-

ringsinstituttet skal være solidt kapitaliseret, 

så investorerne har 100% tillid til udstedel-

serne (Udvalget om erhvervsobligationer 

2012).  

 

8.6.4. STATSGARANTI  

En alternativ løsning eller som supplement til de ovenstående modeller kunne være, at udste-

delserne har en statsgaranti vedhæftet. Der kunne oprettes et selskab kun med det formål at 

låne ud til SMV segmentet. Låntager skulle således henvende sig direkte til denne arrangør, 

som også skulle forestå kreditvurderingen. Man kunne herefter pulje en portefølje af lån, som 

herefter sælges som en obligation med statsgaranti til investor. Renten vil dog være på linje 

med en statsobligation, evt. med et tillæg pga. illikviditet. Der kan ikke være noget tillæg i 

form af en risikopræmie, da der ingen risiko er, udover den på den danske stat (Berg maj 

2013).  

 

Forskellen på den rente låntager betaler og den investor betaler, skal dække de tab, der vil 

opstå. Rentespændet på låntagers rente vs. investors rente vil alt andet lige være meget stor i 

det nuværende miljø, hvis låntagers rente skal være markedskonform, hvilket vil være nød-

vendigt, så der ikke kommer konkurrenceforvridning. 

FIGUR 50 (UDVALGET OM ERHVERVSOBLIGATIO-

NER 2012) 
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Udfordringen er dog, at arrangøren, som også forestår kreditgivningen og godkendelsen af 

lånene ikke selv bærer nogen risiko på udlånet (Udvalget om erhvervsobligationer 2012). Fra 

investors synspunkt vil renten være mindre attraktiv, da renterne på statsobligationer er histo-

risk lave, og investor derfor søger mod alternativer, som erhvervsobligationer, hvorfor så inve-

stere i en sådan type obligation, da de ligeså vel kan investere i en traditionel statsobligation 

og få den, for investor, så afgørende likviditet.  

 

En alternativ løsning kunne være, at staten gik ind og købte dele af de sekuritiserede udste-

delser på lige vilkår som fx bankerne og øvrige investorer og på den måde var med til at ”løbe 

markedet” i gang i en opstartsfase. Derudover kunne en mulighed også være at både enkelt-

udstedelser og sekuritiserede obligationer kunne belånes i Nationalbanken, så kaldt repofor-

retninger, for på den måde at skabe yderligere likviditet i markedet, som vil være afgørende. 

Definition på Repoforretning2.  

 

8.6.5. OVERORDNET OMKRING SEKURITISERING  

Sekuritisering anvendes ikke så ofte i Danmark. Årsagen kan bl.a. være den række af juridiske 

udfordringer, der er ved sekuritisering fx i forbindelse med overdragelse af lånene til kapital-

enheden, som beskrevet ovenfor ved de forskellige modeller.  

 

Herunder en figur der viser den samlede udbudte mængde af sekuritiseringspapirer i en række 

lande. Det dækker alle typer sekuritisering, hvor de underliggende aktiver kan være både er-

hvervslån, kreditkortgæld, lån til boliger mv.  

 

                                           
2 En repoforretning er en kontrakt om lån eller udlån af et aktiv (typisk obligationer), som skal afleveres tilbage til en 

på forhånd aftalt pris og tidspunkt. Repoforretninger fungerer således reelt som lån og udlån af likviditet med høj grad 
af sikkerhed (ATP, Finansielle Instrumenter anvendt at ATP) 
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FIGUR 51 (UDVALGET OM ERHVERVSOBLIGATIONER 2012) 

 

Finanskrisen satte en brat stopper for markedet for strukturerede finansielle produkter, som 

det kan læses af ovenstående figur. Faldet i omsætningen skyldes bl.a. de amerikanske sub-

prime lån, som i krisen faldt betragteligt i værdi og investorerne måtte tage store tab (Berg et 

al 2011).  Dette har ligeledes skabt et stort knæk i tilliden til kvaliteten af sekuritiserede pro-

dukter. 

 

Uigennemsigtigheden på strukturerede finansielle produkter er vurderet til at være en af årsa-

gerne til finanskrisen og dens eskalering (Berg et al 2011), hvorfor der også har været meget 

fokus på reguleringen af dette marked.  

 

True-sale modellen er mest udbredt internationalt, hvorfor den vil være bedst til at tiltrække 

udenlandske investorer. Det vurderes af Lloyds Banking Group i England, at udstedelsen skal 

have en vis størrelse for at kunne modsvare omkostningerne. Minimum er EUR 500 mio. jf. 

Lloyds. Udfordringen er dog, at den i andre lande er baseret på en retstradition, som ikke fin-

des i Danmark. Derfor er der nogle grundlæggende juridiske udfordringer, der gør den svær at 

implementere i Danmark (Udvalget om erhvervsobligationer 2012). 

 

Registermodellen virker umiddelbart lettere at implementere, men også her er der en række 

juridiske udfordringer, men her er der et fortilfælde jf. SDO lovgivning, hvor man har kunnet 

afskærme en række fordringer fra andre kreditorer. Registermodellen vil formentlig også kun-

ne yde samme kapitalafløftnings-muligheder som True-sale modellen. Den vil dog være mindre 

attraktiv for udenlandske investorer, da en sådan model ikke er så velkendt, som fx true-sale 

modellen (Udvalget om erhvervsobligationer 2012). 
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Hvis en sekuritiserings-løsning skal slå igennem, kunne man evt. starte med at pujle lån fra de 

næststørste virksomheder i Danmark, lige under OMXC20 niveau, fx med en pulje af lån for 10 

virksomheder. Det vil give en vis kendskabsgrad til det underliggende, så der opnås den gen-

nemskuelig og transparens, som er en af de mest udskældte problematikker omkring denne 

type produkter, vurderer Thomas Hovard, Head of Credit Research Danske Bank. Med samme 

argumentation, bare omvendt fortegn, mener Hovard, at en pulje med mange helt små lån, fx 

100, ikke ville være mulig at sælge i markedet på nuværende tidspunkt. 

 

En anden vinkel der også skal tages i betragtning, er den diversificering, som sekuritisering 

kan give. Der fokuseres en del på de dårlige sider, og det er også et farligt ”værktøj”, hvis det 

bliver misbrugt. Det har der været klart bevis på under finanskrisen. Men såfremt det anven-

des ”på den rette måde”, er det et godt værktøj. Det kan bedst illustreres med et eksempel. I 

slutningen af 1980’erne og start 90’erne krakkede flere banker i Texas. Dengang var det ikke 

muligt at udlåne på tværs af stater. Pga. af den store olieafhængighed i Texas, gik det hårdt 

udover bankerne, da det gik dårligt for olieindustrien. Hvis man her kunne have brugt sekuriti-

serede lån og solgt dem til andre stater/regioner, og samtidig købt lån fra andre regioner og 

dermed brancher, havde man ikke været så afhængig, og dermed sårbar over for én region og 

en branche mener Jesper Berg, underdirektør, Nykredit. Det kan også henføres til nogle af de 

mindre og mellemstore banker i Danmark, som har vist sig at have en forholdsvis stor ekspo-

nering af deres udlånsbog mod én lokal branche, eksempelvis landbrug (Vestjysk Bank). Lige-

ledes kunne det have været nyttigt at benytte sekuritisering på den rette måde her. 

 

Det ville også være oplagt at benytte sekuritisering til de helt små virksomheder, både grundet 

størrelse på udstedelserne og diversificeringen. Her ville der kunne trækkes på erfaringer fra 

England. Lloyds Banking Group har mere end 1 million SMV kunder og har en markedsandel på 

21% i Storbritannien til SMV-segmentet med en omsætning på op til GBP 15 mio. Lloyds fi-

nansierer sig bl.a. ved at udstede obligationer med sikkerhed i puljer af SMV-lån. Lloyds har 

stået for seks udstedelser med baggrund i SMV-lån, de senest tre siden 2010 i Sandown Gold-

serien (Udvalget om erhvervsobligationer 2012). Se udstedelserne herunder: 
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FIGUR 52 (UDVALGET OM ERHVERVSOBLIGATIONER 2012) 

 

Grunden til at de udstedes i serier er bl.a. for at vænne investorerne til konceptet, med den 

begrundelse at investorerne ved, at der kommer flere i serien, og dette alt andet lige skulle 

give banken incitament til, at sikre en god kreditkvaliteten. Derudover var Den Europæiske 

Investeringsfond (EIF) inde over den første Sandown udstedelse med en statsgaranti på de 

mellemste trancher, hvilket ifølge Lloyds var med til at skabe øget investortillid. Sandown blev 

ligeledes rated af Moody’s og Fitch, og målgruppen var primært store institutionelle investorer 

(Udvalget om erhvervsobligationer 2012). 

 

Lloyds-modellen kunne være et godt udgangspunkt til de små virksomheder. Grundlaget i 

Danmark er dog ikke så stort som i Storbritannien. Derudover vurderes det, at man i stedet 

skal starte med de noget større virksomheder også ved en evt. sekuritisering, så man kan 

vænne investorerne og markedet til denne type obligation. Her er der en vis kendskabsgrad til 

de virksomheder, som ligger i strukturen med et forholdsvis lille antal lån, men også med stør-

re volumen pr. lån. Dette ville alt andet lige give en bedre transparens og dermed en større 

tryghed hos investor, specielt i en opstartsfase af et sådant marked. 

 

Desuden er der et overraskende, for undertegnede, positivt syn på sekuritisering blandt inve-

storerne, der har deltaget i spørgeundersøgelsen (bilag II). Det fremgår dog klart, at det er 

strukturerede obligationer med de mellemstore virksomheder, investorerne vil investere i, 

hvilket også bekræfter antagelsen ovenfor. Sandsynligheden for, at de vil investere i obligatio-

ner med mellemstore noterede og unoterede virksomheder har henholdsvis en middelværdi på 

3,80 og 3,20 (skala fra 1-5). For enkeltudstedelser ses følgende tal 3,80 og 3,50. Det viser, at 

investorerne umiddelbart ikke er tilbageholdende med at investere i sekuritiserede obligationer 

– sammenholdt med enkeltudstedelser (bilag II). Min forventning var, at investorerne ville fo-

retrække enkeludstedelser grundet historikken for sekuritisering. Billedet for obligationer med 

små virksomheder er dog noget anderledes henholdsvis 2,40 (noterede) og 1,70 (unoterede). 
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På denne, omend ikke repræsentative undersøgelse, ses det, at der er en vis positiv interesse 

for at købe sekuritiserede produkter, såfremt det sker med mellemstore virksomheder, i op-

starten, hvilket også understøtter Thomas Hovards antagelser. 

 

8.7. RATING MULIGHEDER TIL SMV 

For at investorerne kan vurdere risikoen på en obligationsinvestering er det vigtigt, at der er 

en vis transparens i den udstedende virksomheds kreditforhold og muligheder for at overholde 

deres forpligtelser. Det kan især være en udfordring for SMV-segmentet, da kendskabsgraden 

til dem må antages at være begrænset. Denne kreditvurdering kan således ske med en rating 

fra en uafhængig aktør, så virksomheden kan få en ”blåstempling” og gennemsigtighed, og på 

den måde øge mulighederne for at få solgt obligationer.  

 

Rating kan også være en fordel i forhold til at få afsat obligationer til de professionelle kapital-

forvaltere, som oftest qua deres mandat har en begrænsning, jf. analysen.  En rating må der-

med vurderes at øge mulighederne for at få solgt obligationerne i markedet og til en bedre 

(lavere) rente, set fra den udstedende virksomheds synspunkt. Dette skal dog holdes op imod 

omkostningerne ved denne rating. 

 

Hvis en virksomhed ønsker en kreditvurdering af et af de større rating bureauer, vil det koste 

virksomheden i omegnen af DKK 2 mio. i årlige omkostninger (Udvalget om erhvervsobligatio-

ner 2012). Dette er en relativ stor omkostning, hvis virksomhedens størrelse gør, at finansie-

ringsbehovet ikke er ret stort. Fx hvis virksomheden kun har behov for DKK 200 mio. vil udgif-

ten alene til rating årligt beløbe sig til 1% af finansieringsbeløbet, som virksomheden medreg-

ner som finansieringsomkostning, oveni renten til långiverne (obligationsejerne). Hertil kom-

mer også udgifter til prospekt, som også er væsentlige, hvis virksomheden ønsker et EMTN 

program, som er et europæisk standardiseret dokumentationsgrundlag for prospektet. Udgif-

ten er i omegnen af DKK 1 mio. + ca. DKK 500.000 årligt til opdatering af prospektet, svaren-

de til 1,5 % yderligere (Udvalget om erhvervsobligationer 2012). Derfor spiller udgiften til ra-

tingen en væsentlig rolle for de mindre virksomheder, der overvejer at udstede obligationer 

som finansieringskilde. 

 

Det ville formentlig øge mulighederne for et marked for enkeltudstedelser, hvis omkostninger-

ne til rating kunne reduceres væsentligt. Hvor break-even punktet findes, er svært at vurdere, 

jf. afgrænsningen. Det afhænger af, hvor meget markedet priser en rating ind i deres afkast-

krav og dermed i rentekravet til obligationen. Det afhænger af flere faktorer, fx kendskabs-

grad, branche mv. 
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I vores nabolande har de alternativer til de store ratingbureauer til SMV-segmentet. I Tyskland 

er stort set alle de mellemstore virksomheder rated af tyske Creditreform. På trods af at stan-

darden af Creditreform ikke er på højde med S&P, Moody’s og Fitchs, så er omkostninger be-

tragteligt lavere, og investorerne har tillid til og er tilfredse med Creditreform. I Norge bruges 

der primært ”skygge-rating”. Dette er en rating, som bankerne udarbejder, og investorerne 

kræver typisk to skygge-ratinger. Denne rating kræver dog stor disciplin fra bankernes side, så 

der kan opnås tillid fra investorerne, da objektiviteten kan anfægtes, når bankerne også er 

med til at arrangere udstedelsen og står for, eller er med til at forestå, salget af obligationerne 

(Hovard april 2013). Baggrunden for skygge-rating er, ligesom i Tyskland, de høje omkostnin-

ger, der er forbundet med at benytte de store ratingbureauer. Men til forskel fra tyske Cre-

ditreform, som er uafhængig, så er bankernes skygge-rating ikke uafhængig. Derfor er tilliden 

til bankernes rating altafgørende i denne model.   

 

Ifølge spørgeskemaundersøgelsen (bilag II) vægter investorerne de store ratingbureauer rela-

tivt højt. Dette på trods af den forholdsvis massive kritik, de har fået ovenpå finanskrisen i 

forhold til deres rolle og medvirkende til at puste markedet op. Tilliden til, at bankerne kan 

foretage ratingen i den såkaldte ”skygge-rating” model, er dog ikke ret stor blandt de adspurg-

te. I spørgsmålet om ”skygge-rating” var middelværdien 2,50. Til sammenligning var det helt 

oppe på 3,80 adspurgt om tilliden til de store ratingbureauer. Det er udtryk for en vis skepsis 

mod bankerne. Adspurgt om et uafhængigt lokalt ratingbureau til at forestå ratingen, fx som 

tyske Creditreform, var middelværdien 2,70. Ikke en signifikant positiv tilgang til denne løs-

ning. Dog var der nogle positive kommentarer til en sådan løsning fx: ”Fortrækker et veletab-

leret ”UAFHÆNGIGT” ratingbureau. Høj anciennitet er vigtigt”. 

 

I forhold til den overordnede vigtighed af rating, vægter de adspurgte det højt – med en mid-

delværdi på 4,20. Vigtigheden af rating er således stor, og også hvis man tager de institutio-

nelle investorers mandater med i betragtning, som behandlet tidligere i afhandlingen. En alter-

nativ løsning kunne være at bruge de eksisterende kreditforsikringsselskaber (Berg, 2013), 

som har kompetencerne og i forvejen kreditvurderer selskaberne. Et eksempel herpå kunne 

være Atradius. 

 

8.8. ALTERNATIV BØRS DANMARK 

Fondsbørsen i København, Nasdaq OMX Copenhagen, lancerede i december 2012 den nye al-

ternative børs til erhvervsobligationer – First North Bond Market. Forskellen mellem First North 

Bond Market og den traditionelle børs er lempeligere krav til notering på First North (Nicolai 
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Wallin, obligationschef ved Nasdaq OMX, i Børsen TV 2013). For det første er det ikke et krav, 

at der skal offentliggøres et prospekt. Som beskrevet i afsnittet Investorprofil kan virksomhe-

der, der udsteder eller har udstedt obligationer på en handelsstørrelse på over EUR 50.000 (jf. 

EU’s Prospektdirektivet), blive noteret på First North. For det andet er der også lempeligere 

krav mht. regnskabsstandarder. Notering på traditionelle børser kræver aflæggelse af regn-

skaber jf. international IFRS Standard. Dette kan fraviges for danske virksomheder, som øn-

sker notering på First North, i stedet skal de ”blot” følge den danske regnskabslovgivning. 

Formålet med First North Bond Market er at skabe en lettere, hurtigere og billigere adgang til 

en markedsplads for virksomheder, der ønsker at finansiere sig via udstedelse af obligationer 

(Nicolai Wallin, obligationschef ved Nasdaq OMX i Børsen TV 2013). Dette kan øge mulighe-

derne for især mellemstore unoterede virksomheders adgang til en investorbase og dermed 

give en vis likviditet i deres obligationsserier, som alt andet lige vil øge efterspørgslen og der-

med mindske funding-omkostningerne for virksomheden, såfremt denne børs fungerer effek-

tivt. 

 

Ved åbningen i december blev Danish Crown præsenteret som den første noterede virksomhed 

med obligationen – DCROWN Float 2017, kupon 3M CIBOR + 175bp. Pt. ca. 2% (Nykredit 

Markets, Kreditvurdering marts 2013 – DK0030307251) 

 

På trods af der siden åbningen i december 2012 er blevet udstedt obligationer fra andre dan-

ske virksomheder, er Danish Crown fortsat den eneste obligation, der er noteret på First North 

Bond Market. De andre virksomheder, der har udstedt obligationer er Ambu, Haldor Topsøe og 

Sparekassen Himmerland, og de har tilkendegivet interesse for at blive noteret. Det er dog 

ikke sket endnu. Forklaringen er ifølge Nicolai Wallin, Obligationschef ved Nasdaq OMX: "Når 

man har solgt obligationerne, lover man samtidig, at man inden for tre til seks måneder vil 

søge dem optaget til handel på en markedsplads som First North Bond Market, og den proces 

går man i gang med efterfølgende. Der kan man vælge at bruge den tid, man har" (i Madsen 

2013). 

 

Målsætningen i følge Nicolai Wallin har siden åbningen været notering af ca. fem virksomheder 

i det første halve år og 10-15 virksomheder på det første år. Der er et stykke vej endnu, og 

der kan være forskellige årsager til, at der ikke er flere virksomheder, der har benyttet sig af 

den alternative børs First North Bond Market.  

 

Det er interessant at se på omsætningen/likviditeten på First North Bond Market. Der er fortsat 

kun én enkelt obligation noteret, men det fortæller fortsat lidt om, hvad der kan forventes. 

Den ovennævnte Danish Crown-obligation har en samlet udestående mængde på DKK 750 
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mio. (Nykredit Markets, Kreditvurdering Marts 2013). Ses der på handlen i obligation, kan det 

konkluderes, at denne er relativ begrænset. 

 

FIGUR 53: (INFRONT – ONLINE TRADER PR. 2013-04-20) 

 

Som det fremgår, er der siden 1. februar 2013 handlet DKK Nom. 18.000.000 Danish Crown 

obligationer, hvilket må siges at være relativ lavt. Tillige er disse handler fordelt på kun fire 

handelsdage og fire enkelte handler. Udover selve omsætningen, som selvsagt er vigtigt for 

likviditeten, er spredningen af handler udover flere handelsdage lige så vigtig i forhold til en 

god likviditet i papiret. Det må derfor konkluderes at denne obligation er illikvid og ikke umid-

delbart har haft nogen fordel af notering på First North Bond Market - endnu.  

 

Årsagen til dette, samt at der fortsat ikke er flere obligationer noteret, kan være flere ting, 

herunder vil jeg fremføre nogle mulige årsager: 

 

 Det faktum at Danish Crown er den første og den eneste obligation har  væsentlig be-

tydning for omsætningen.  

 

 Markedsføringen af First North Bond Market eller mangel på samme, kan også være en 

årsag til den manglende volumen både på omsætningen og antal virksomheder.  

 

 Derudover kan det have noget at sige, hvilken type obligation der er tale om. Danish 

Crown udstedelsen er seniorkapital med en relativ lav rente pt. på 2,076% i kuponren-

te, struktureret som en floater, dvs. en variabelrente, 3M CIBOR med et tillæg på 

175bp. Dette er ikke nødvendigvis interessant for investorerne i det sekundære mar-

ked, som overvejende består af private investorer og Private Banking segmentet. Visse 



 

 

87 

institutionelle investorer mener heller ikke, dette renteniveau er attraktivt nok i forhold 

til risikoen. Fx mener Benny Buchardt, investeringsdirektør i Pensam, ikke, at renteni-

veauerne i danske erhvervsobligationer er attraktive nok.  "Vi har ikke investeret i de 

danske erhvervsobligationer, og det har vi heller ikke tænkt os at gøre. For virksomhe-

derne er renteniveauerne meget attraktive, men vi synes ikke, de er interessante. Vi 

investerer i det europæiske marked og her er renteniveauerne helt anderledes høje" (i 

Bach 2013). 

 

 Andre årsager kan være problematikken omkring Trustee ordningen, som beskrevet i 

afsnittet Trustee. Ligeså vel som rating-diskussionen kan være afgørende. Fx er Danish 

Crown ikke rated, hvilket spiller en væsentlig rolle for en virksomhed af denne størrel-

se, mens manglen på rating for en virksomhed som A.P. Møller Mærsk måske ikke har 

den store betydning. Som det fremgår af Nykredit Markets Kreditvurdering), vurderer 

Nykredit Markets analytiker, at en rating vil være BBB-. Det kan dog diskuteres, hvor 

objektiv denne rating er, eftersom Nykredit Markets er Lead-manager på denne udste-

delse. Vigtigheden af en uafhængig rating, omend det ikke er et af de store bureauer, 

er afgørende for et velfungerende marked for erhvervsobligationer til SMV. Hvilket også 

er beskrevet og begrundet i ovenstående.  

 

8.9. DELKONKLUSION  

Som nævnt under Trustee ordning har Norge 

også haft succes med deres alternative obliga-

tionsbørs Oslo ABM – Oslo Alternative Bond 

Marked. AMB blev etableret i 2005 som alterna-

tiv markedsplads for notering og handel med 

obligationer, som er samme udgangspunkt som 

den danske First North Bond Market er baseret 

på. Målet er, at det skal være mere simpelt og 

med færre oplysningsforpligtelser. Obligationer, 

der handles på ABM, anvender i det fleste til-

fælde Norsk Tillitsmann, det er dog to uaf-

hængige instanser. Oslo ABM står for en relativt stor andel af den rejste kapital i det norske 

obligationsmarked. Ordningen har vist sig, at fungere rigtig godt, og tiltrækker både investorer 

og udstedere. Derfor ser det ud til at være den rette vej at gå - som Nasdaq OMX også forsø-

ger.  

 

FIGUR 54: (UDVALGET OM ERHVERVSOBLIGA-

TIONER (2012)) 
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Spørgsmålet, der står tilbage, er således, hvad der har bidraget mest til denne positive udvik-

ling – og hvor stor en andel, der kan tilskrives en velfungerende trustee ordning (som NT). NT 

blev etableret i 1993, og stort set alle obligationer, der handles i Norge, har gjort brug af NT 

som trustee. Dette tyder på, at en velfungerende trustee ordning som NT har en stor andel i et 

velfungerende marked. Dette underbygges også af interviewet med Thomas Hovard, som me-

ner, det er vigtigt med en handelsplads som fx First North Bond Market. Hovard mener dog 

ikke nødvendigvis, at handelspladsen skal ”komme først”, da det antageligt er vigtigere at få 

en velfungerende ”arrangørordning” etableret, fx en trustee ordning som NT.  
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KAPITEL V  

VURDERING OG SAMMENFATNING 
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9. VURDERING AF BASIS OG STRUKTUR FOR ET 

DANSK SMV-ERHVERVSOBLIGATIONSMARKED  
 

Dette kapitel har til formål at sammenfatte analysen og diskussionen og dermed give en sam-

let vurdering af, hvorvidt der er basis for et marked for erhvervsobligationer i Danmark målret-

tet SMV-segmentet, herunder hvilke modeller der vil være mest hensigtsmæssige at anvende. 

 

Efter interviews med Thomas Hovard, Jesper Berg, investorernes indikationer samt analyse af 

markedsforholdene og skærpede kapitalkrav tyder det på, at betingelserne nu er opfyldt for 

etablering og videreudvikling af et marked for erhvervsobligationer for SMV.  

 

Analysen af investorsiden viser, at erhvervsobligationer er populære bl.a. grundet den gode 

performance, de har leveret de seneste år, og at investeringsforeninger, der investerer i er-

hvervsobligationer, har øget deres volumen. Pensionskasser og øvrige institutionelle investorer 

viser også øget interesse i markedet. Derudover viser analysen af udstedersiden ligeledes, at 

der er et potentiale, både hvis den overordnede fordeling af de danske virksomheders balancer 

sammenlignes med bl.a. Norge, og hvis der ses på, hvor mange engagementer der overstiger 

den anslåede minimumsgrænse på DKK 200 mio., hvilket er ca. 1.600 engagementer i Dan-

mark. Dette sammenholdt med, at der kunne være et ønske fra de danske virksomheder om 

at sprede deres balance på andre gældstyper end bank- og realkreditgæld for på den måde at 

undgå for stor afhængighed af bankerne, indikerer også gode betingelser for et marked. Ban-

kernes kapitalkrav er blevet og bliver til stadighed skærpet yderligere jf. analysen af Basel III. 

Konsekvenserne er overordnet set, at der bliver flere omkostninger for bankerne, som alt an-

det lige skal dækkes af kunderne (SMV-virksomhederne), hvorfor bankfinansieringen bliver 

dyrere for virksomhederne, hvilket igen peger på potentiale for udvikling af et marked for er-

hvervsobligationer. 

 

Min vurdering er, at den mest optimale model til etablering af et marked for enkeltudstedelser 

vil være at implementere en trustee ordning. Det vil være en stor fordel for både udsteder og 

investor, at der fx er ensartede standarder for dokumentationen, og at låntagers forpligtelser 

kan overvåges mv. Der er således behov for, at der bliver etableret de juridiske rammer, så 

det bliver muligt at oprette en sådan ordning i Danmark. Selve etableringen af en trustee ord-

ning er ikke en statslig opgave, men noget markedet skal håndtere selv. En mulighed kunne 

være, at en række banker og fx pensions- og forsikringsselskaber gik sammen om det. En an-

den mulighed kunne være at inddrage den norske Tillitsmann. Dette ville bevirke, at Danmark 

ikke skulle bygge ordningen op helt fra bunden.  
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Jeg mener i samme moment, at det ville være relevant at se på covenants. Disse er i forvejen 

kendt af investorerne fra de større obligationsudstedelser, og det ville derfor være en fordel, at 

bruge så mange som muligt til SMV-udstedelser. Fx kunne der var en standardiseret ”kurv” af 

covenants med. Dette gælder ligeledes for de lån, som skulle være i sekuritiserede obligati-

onsudstedelser. Det ville give en vis gennemsigtighed og tryghed hos investorerne. I afsnittet 

Covenants har jeg nævnt dem, der vurderes at være mest relevante i denne forbindelse.  

 

Når der ses på sekuritisering, vil jeg vurdere, at denne mulighed med fordel kunne anvendes. 

Dette til trods for det dårlige ry, denne metode har fået qua finanskrisen. På trods af dette var 

responsen fra investorerne i spørgeundersøgelsen overraskende positiv. Jeg mener dog, at det 

ville være en god ide, at starte med de lidt større virksomheder, så strukturen indeholdt et 

overskueligt antal lån, og hvor der ville være en vis kendskabsgrad til virksomhederne. Dertil 

kommer implementering af ovennævnte covenants. Dette ville gøre sekuritiseringen gennem-

skuelig og risiciene mere åbenlyse, hvilket ville være afgørende i sådan en model. Herefter kan 

der arbejdes med sekuritisering med mindre virksomheder og flere lån i strukturen. Det vil 

igen kræve, at der etableres de juridiske rammer, der muliggør, at bankerne kan lave sekuriti-

sering. Umiddelbart vil en registre-model være mest oplagt, da den ændring i lovgivningen 

minder meget om den eksisterende lovgivning, der er lavet for SDO’er, og derfor vil være 

nemmest at implementere. Derudover skal det sikres, at bankerne får en vis kapitalafløftning 

ved sekuritisering, hvilket vil give dem incitament til at lave dem. Bankerne skal dog fortsat 

beholde en del af de mest risikable trancher selv - muligvis mere end lovgivningen tilsiger.  

 

I forhold til rating, er min vurdering, at dette er et meget afgørende punkt. Der er flere fakto-

rer, der spiller ind her. De mandater, som investeringsforeningen har, giver oftest kun mulig-

hed for at investere i obligationer, der er ratede. Det samme med de mandater kapitalforval-

terne har fået udstukket fra pensionsfonde mv. (både interne og eksterne forvaltere). En mu-

lighed kunne være at lempe på disse mandater, så der kunne investeres i uratede obligationer, 

men da formålet er at have en vis styring med risikoen, kan det være svært at ændre på. Der-

til kommer, at responsen fra investorerne i spørgeundersøgelsen viste, at de vægtede en ra-

ting relativt højt med en middelværdi på 4,20. Udfordringen er, at det er forholdsvis dyrt at få 

en rating af de store bureauer. Dette kan muligvis svare sig, hvis der laves tilstrækkelig store 

sekuritiserede obligationer. På enkelt udstedelser og mindre sekuritiseringer vurderes det dog, 

at omkostningen bliver for stor. Den bedste løsning vil umiddelbart være at benytte et eller 

flere lokale ratingbureauer, som er uafhængige, og her vil det være oplagt at benytte sig af de 

kreditforsikringsselskaber i Danmark, som i forvejen har kompetencerne inden for kreditvurde-

ring af enkelte virksomheder.  
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Jeg har også diskuteret muligheden for lave sekuritiserede obligationer med en statsgaranti. 

Der er dog en del udfordringer med denne model, da man i stedet vil få en obligation, som 

ligner en statsobligation, og dermed ikke får tiltrukket den rette investorprofil. Derudover kan 

der være et problem med kreditvurderingen, som kan blive for lempelig, da kreditgiver ikke 

selv skal tage nogen risiko. En alternativ løsning kunne være at staten gik ind som investor på 

lige vilkår med de øvrige investorer i en opstartsfase for på den måde at ”løbe markedet” i 

gang. Sidstnævnte vurderes at være mest optimalt. 

 

Til sidst vil jeg forslå, at det tages med i overvejelserne for både enkeltudstedelser og sekuriti-

serede obligationer, om det skal være muligt at belåne dem i Nationalbanken, som man i dag 

kan med stats- real- og visse erhvervsobligationer – dvs. stille dem til sikkerhed mod at få 

likviditet retur fra Nationalbanken, en repoforretning. Dette vil alt andet lige have en væsentlig 

betydning for etablering af et marked og ikke mindst medvirke til at skabe mere likviditet i 

markedet, som er en afgørende faktor.   

Basis for dansk SMV-marked, 

udstedermassen 

Potentiale Største udfordringer 

Balancerne Kun 3% af danske virksomheders balancer 

består i dag af obligationer 

 

Små virksomheder  15.534 virksomheder Lånebehov relativt småt 

Mellemstore virksomheder  3.035 virksomheder  

Engagementer over DKK 200 

mio. 

1.600 er over anslået minimumsgrænse   

 

Basis for dansk SMV-marked, 

investormassen 

Potentiale Største udfordringer 

Investeringsforeninger Ca. 100 afdelinger i Danmark inden for 

erhvervsobligationer 

Investeringsmandater 

Pensionsselskaber 68 selskaber i Danmark  Investeringsmandater 

Livsforsikringsselskaber 67 selskaber i Danmark Investeringsmandater 

 

Struktur for et marked mål-

rettet SMV  

Mulig løsning Største udfordringer 

Enkelt udstedelser Trustee-model Kræver ændring af 

lovgivning i DK 

Sekuritisering  Register-model med mellemstore virksom-

heder i opstartsfasen 

Kræver ændring af 

lovgivning i DK 

Rating Lokalt uafhængigt ratingbureau fx kredit-

forsikringsselskab 

 

Staten Opkøb af sekuritiserede obligationer i op-

startsfasen 

 

Centralbank Muligt at belåne papirerne i Nationalban-

ken, repoforretning, for at understøtte li-

kviditeten. 

 

FIGUR 55 (EGEN TILVIRKNING)   
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10. KONKLUSION  

 

Det overordnede formål med denne afhandling har været at afdække, hvorvidt der er basis for 

et marked i Danmark for erhvervsobligationer målrettet SMV-segmentet, og hvorledes et så-

dan marked kunne struktureres.    

 

Karakteristika ved erhvervsobligationer  

Indledningsvis har jeg redegjort for, hvad der karakteriserer traditionelle obligationer, og 

hvordan erhvervsobligationer adskiller sig fra disse. Her kom det frem, at den primære forskel 

på erhvervs- og traditionelle obligationer er kreditrisikoen. Jeg har taget udgangspunkt i de 

rating-baserede modeller til at bestemme denne. En anden grundlæggende forskel på er-

hvervs- og traditionelle obligationer er covenants, som er en række klausuler og restriktioner, 

der er tilknyttet dokumentationen på den enkelte obligation. Traditionelle obligationer har 

standardiserede vilkår, hvorimod erhvervsobligationer kan have forskellige vilkår på hver en-

kelt obligation.  

 

Teoretiske overvejelser omkring kapitalstruktur  

For at afdække hvilken kapitalstruktur, der vil være mest hensigtsmæssigt for virksomheder, 

der udsteder erhvervsobligationer, har jeg inddraget Modigliani og Miller’s proposition I og II, 

herunder WACC, i forbindelse med den optimale fordeling mellem egenkapital og fremmedka-

pital samt effekterne af skatteskjoldet. Ligeledes har jeg inddraget the Pecking Order Theory 

for at undersøge, hvilken finansieringsform, og i hvilken rækkefølge, virksomhederne skal have 

med i deres overvejelser.  

 

Kapitalkrav til banker 

De skærpede kapitalkrav til den finansielle sektor jf. Basel III forventes at betyde forhøjede 

omkostninger til pengeinstitutterne, hvilket alt andet lige vil gøre det dyrere for kunderne at 

opnå bankfinansiering. Dette kan forventes at resultere i, at virksomhederne søger mod alter-

native finansieringsmuligheder, herunder udstedelser af erhvervsobligationer.   

 

Det danske marked for erhvervsobligationer målrettet SMV 

Når der ses på det danske marked for SMV-udstedelser, er Danmark relativt langt bagefter i 

forhold til både USA, Tyskland og Norden. Af de danske virksomheders balance, er det kun ca. 

3% af passiverne, som udgøres af erhvervsobligationer, og bankgæld/kreditinstitutgæld udgør 

ca. 31%. Hvorimod USA har en lang tradition for udstedelse af erhvervsobligationer, og her 

tegner erhvervsobligationer sig for tre gange så meget som virksomhedernes banklån.  
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I Danmark er der ca. 1.600 engagementer, der overstiger den estimerede minimumsgrænse 

på DKK 200 mio. for enkeltudstedelser. Hertil er den samlede masse af små virksomheder 

14.535 samt 3.035 mellemstore virksomheder jf. definitionen på SMV fra Danmarks Statistik 

og Europa-Kommissionen.  

 

Ses der på investorsiden, er det afgørende for etableringen af et marked, at de institutionelle 

investorer viser interesse for erhvervsobligationer fra SMV, da de i dag ejer 50% af de notere-

de danske erhvervsobligationer, og dermed er den klart største aktør. Ligeledes foregår ho-

vedparten af handlen med erhvervsobligationer mellem de institutionelle investorer. Flere pen-

sionskasser giver udtryk for interesse i markedet. De danske investorers interesse for investe-

ring i erhvervsobligationer har ligeledes været kraftigt stigende gennem de seneste år. Dette 

fremgår af data fra danske investeringsforeninger, der viser en fordobling i den samlede for-

mue under forvaltning specifikt på erhvervsobligationer siden 2008 (ikke korrigeret for værdi-

stigninger). Der er anslået omkring 100 investeringsforeningsafdelinger inden for erhvervsobli-

gationer. Derudover er der i alt 68 pensionskasser og 67 livsforsikringsselskaber, som ligeledes 

er potentielle investorer til SMV erhvervsobligationer. På baggrund heraf vurderes det, at der 

er basis for et marked i Danmark for erhvervsobligationer målrettet SMV.  

 

Struktur for et dansk marked  

Når det kommer til, hvorledes markedet kan struktureres, må der ses dels på enkeltudstedel-

ser og på sekuritiserede obligationer. Ved enkeltudstedelser kunne et sådant marked struktu-

reres med udgangspunkt i den norske model med en trustee ordning (Norsk Tillitsman). Denne 

ordning anvendes også i andre nordiske og europæiske lande. Ved sekuritisering vil det anbe-

fales, at der i opstartsfasen laves puljer af mellemstore og (velkendte) virksomheder, så kend-

skabsgraden og gennemsigtigheden højnes. Umiddelbart er der færrest barrierer ved at im-

plementere registermodellen. De største udfordringer ved både en trustee ordning og banker-

nes mulighed for sekuritisering er de juridiske barrierer, som betyder, at der vil kræves en 

lovændring.  

 

For begge typer af udstedelser gælder, at rating af obligationerne er afgørende for at få et vel-

fungerende marked. Dette bunder i investorernes mulighed for at vurdere risikoen ved den 

pågældende obligation. Dertil kommer mange institutionelle investorers investeringsrammer jf. 

deres mandater. Udfordringen er her, at omkostningerne til de store ratingbureauer som vil 

være relativt høje ift. størrelsen på udstedelserne. En alternativ løsning herpå kunne være ra-

ting via et lokalt og uafhængigt bureau – som det kendes fra Tyskland (Creditreform). Her-
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hjemme kunne kreditforsikringsselskaber anvendes, som i forvejen har de fornødne kompeten-

cer og værktøjer til at kreditvurdere.  

 

Det er ikke anbefalelsesværdigt, at staten stiller garanti på sekuritiserede obligationer, da man 

herved blot vil få en illikvid statsobligation. Alternativt kunne staten, i en opstartsfase, investe-

re i sekuritiserede obligationer på lige vilkår med øvrige investorer for herigennem at kickstar-

te markedet. Ligeledes anbefales det, at det bliver muligt at belåne enkeltudstedelser og seku-

ritiserede obligationer i Danmarks Nationalbank (repoforretning) for at understøtte likviditeten 

i markedet. 
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12. BILAG 

12.1. BILAG I: SPØRGESKEMA TIL INVESTORER 

 

Følgemail:  

 

Kære [navn] 

 

Som du måske ved, er jeg ved at afslutte mit studie i HD Finansiering på Copenhagen Business 

School (Handelshøjskolen) og er godt i gang med at skrive min HD-afhandling. Min HD-

afhandling bærer titlen ”Markedet for erhvervsobligationer i Danmark – fokus på udstedelser 

fra SMV-segmentet. Meget kort fortalt er fokus på, hvorvidt der er basis for at etablere et 

marked i Danmark for erhvervsobligationer for SMV-segmentet.  

 

Udover den nødvendige teoretiske ramme med inddragelse af diverse obligationsteorier, har 

jeg interviewet to nøglepersoner i lederstillinger fra henholdsvis Nykredit og Danske Bank, der 

bidrager med input vedr. bankernes rolle og markedet for erhvervsobligationer. Derudover 

giver de deres betragtninger til, hvordan et sådant marked kunne struktureres. 

 

Din mening som investor  

Jeg er nu meget interesseret i at høre, hvordan du som investor (qua størrelsen på din inve-

steringsramme) betragter markedet. Mener du overhovedet, at der er basis for at etablere et 

marked – i så fald, hvornår ville et sådant marked kunne struktureres, for at du ville finde det 

interessant at investere i erhvervsobligationer udstedt af SMV-segmentet.  

 

15 minutter inden 3. maj 2013 

Jeg vil meget gerne inddrage dine svar i min HD-afhandling, men alle data vil naturligvis være 

fortrolige og alle udtalelser, som bruges i afhandlingen, vil være helt anonyme. Hvis du har 

mulighed for at sende dine svar til mig på mail senest fredag d. 3. maj 2013, ville det være 

meget fint. Jeg forventer, at det vil tage dig 15 minutter at svare på mine spørgsmål.  

 

Jeg håber, at du har mulighed for at afse tid til at sende mig dine svar, trods den korte frist.  

 

På forhånd mange tak for hjælpen.  
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Spørgeskema: 

Spørgsmålene er opdelt i to dele. 

Del 1 er spørgsmål til baggrund.  

Svarene på spørgsmålene i del 2 vil indgå i min diskussion og vurdering af, hvorvidt der er 

basis for at etablere et marked, og hvordan det i så fald vil kunne struktureres.  

 

 

Der er i alt 5 korte spørgsmål til baggrund.  

 

Der er i alt 12 spørgsmål i del 2, der besvares ved at angive en værdi fra 1-5.  

Spørgsmålene er opdelt i spørgsmål vedr.:  

Investering i erhvervsobligationer i små og mellemstore virksomheder (SMV) 

Sekuritisering af SMV 

Rating af erhvervsobligationer 

 

 

 

Spørgsmål til baggrund 

Svarene på disse spørgsmål vil ikke kunne spores tilbage til dig som person, og vil kun fremgå 

i anonymiseret form.  

 

Spørgsmål Svar 

Alder:   

Bopæl (by):   

Beskæftigelse / uddannelse:   

Anciennitet som investor (antal år):   

Samlet investeringsramme (mio. kr.):   
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Spørgsmål om erhvervsobligationer 

Det er selve typen af erhvervsobligation, der skal tages stilling til, om du vil investere i. Fokus 

er således ikke på afkast-risikoforholdet, da det forudsættes at være tilfredsstillende. Ligeså 

vel som det er ”typen” af selskaber, man skal holde sig for øje, og altså ikke det enkelte sel-

skab jf. eksemplerne nedenfor. Dog skal der tages højde for likviditetsproblematikken jf. stør-

relsen på udstedelsen, der jo bestemmes af virksomhedsstørrelsen, og om der er tale om en-

keludstedelse eller ”puljer” flere i én udstedelse.   

 

Investering i erhvervsobligationer i små og mellemstore virksomheder (SMV) 

1. Hvor stor er sandsynligheden for, at du ville investere i en-

keltobligationer fra børsnoterede danske selskaber noteret på 

Nasdaq OMX, hvis selskaberne var: 

Besvares med 1-5, hvor 1 er 

lille sandsynlighed og 5 er 

stor sandsynlighed 

1a. Mellemstore virksomheder (Mid Cap)   

Eksempler på Mid Cap-selskaber: Auriga, IC Companies, Solar, 

Genmab, DFDS, Royal Unibrew, SimCorp, AMBU 

 

1b. Små virksomheder (Small Cap)  

Eksempler på Small Cap-selskaber: Arkil Holding, Brd. Klee, 

Comendo, Andersen & Martini, Diba Bank, Bank Nordik, Bo-

Concept 

 

2. Hvor stor er sandsynligheden for, at du ville investere i en-

keltobligationer fra unoterede danske selskaber, hvis selska-

berne var:  

Besvares med 1-5, hvor 1 er 

lille sandsynlighed og 5 er 

stor sandsynlighed 

2a. Mellemstore virksomheder   

Eksempler: Danish Crown, Haldor Topsøe  

2b. Små virksomheder   

Eksempler: Typisk ukendte selskaber nationalt, men kendte på 

lokal basis 

 

  

Her kan du tilføje en kommentar til ovenstående 

spørgsmål: 
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Sekuritisering af SMV  

Ved sekuritisering forstås at bankerne puljer lån fra flere virksomheder, som struktureres i én 

obligation og sælges videre til investor. 

 

3. Hvor stor er sandsynligheden for, at du ville investere i se-

kuritiserede obligationer, hvis selskaberne var børsnoterede på 

Nasdaq OMX og var enten:  

Besvares med 1-5, hvor 1 er 

lille sandsynlighed og 5 er 

stor sandsynlighed 

3a. Mellemstore virksomheder (Mid Cap) 

Lån fra ca. 10 virksomheder puljede i én obligation 

 

Eksempler:  Auriga, IC Companies, Solar, Genmab, DFDS, 

Royal Unibrew, SimCorp, AMBU 

 

3b. Små virksomheder (Small Cap) 

Lån fra ca. 40 virksomheder puljede i én obligation 

 

Eksempler: Arkil Holding, Brd. Klee, Comendo, Andersen & 

Martini, Diba Bank, Bank Nordik, BoConcept 

 

4. Hvor stor er sandsynligheden for, at du ville investere i se-

kuritiserede obligationer, hvis selskaberne var unoterede og 

var enten:  

Besvares med 1-5, hvor 1 er 

lille sandsynlighed og 5 er 

stor sandsynlighed 

4a. Mellemstore virksomheder  

Eksempler: Danish Crown, Haldor Topsøe  

4b. Små virksomheder  

Eksempler: Typisk ukendte selskaber nationalt, men kendte på 

lokal basis 

 

  

Her kan du tilføje en kommentar til ovenstående 

spørgsmål: 
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Rating af obligationerne  

 Besvares på en skala fra 1-

5, hvor 1 er ingen betydning 

og 5 er stor betydning. 

5. Hvor stor betydning tillægger du det som investor, at de 

erhvervsobligationer, du investerer i er ratede? 

 

6. Hvor stor betydning tillægger du det som investor, at obli-

gationerne er rated af de store ratingbureauer, fx Moodys, 

S&P, Fitchs 

 

 

 Besvares på en skala fra 1-

5, hvor 1 er lille sandsynlig-

hed, og 5 er stor sandsyn-

lighed. 

7. Hvor stor er sandsynligheden for, at du ville investere i er-

hvervsobligationer, hvis rating er foretaget af et mindre og 

lokalt (dansk) ratingbureau 

 

8. Hvor stor er sandsynligheden for, at du ville investere i er-

hvervsobligationer, hvis rating er en såkaldt ”skyggerating”, 

hvor det er to forskellige banker, der foretager ratingen 

 

  

Her kan du tilføje en kommentar til ovenstående spørgsmål:  
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12.2. BILAG II: STATISTIK OVER INVESTORERNES SVAR 
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2a. Hvor stor er sandsynligheden for, at du 
ville investere i enkeltobligationer fra 

unoterede danske selskaber, hvis selskaberne 
var Mellemstore virksomheder  
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2b. Hvor stor er sandsynligheden for, at du 
ville investere i enkeltobligationer fra 

unoterede danske selskaber, hvis selskaberne 
var Små virksomheder

Middelværdi: 1,60 
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3a. Hvor stor er sandsynligheden for, at du 
ville investere i sekuritiserede obligationer, 

hvis selskaberne var børsnoterede på Nasdaq 
OMX og Mellemstore virksomheder (Mid Cap) 
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3b. Hvor stor er sandsynligheden for, at du 
ville investere i sekuritiserede obligationer, 

hvis selskaberne var børsnoterede på Nasdaq 
OMX og Små virksomheder (Small Cap)

Middelværdi: 2,40  

Middelværdi: 3,50 

Middelværdi: 3,80 
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Middelværdi: 3,50 

Middelværdi: 3,80 
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4a. Hvor stor er sandsynligheden for, at du 
ville investere i sekuritiserede obligationer, 

hvis selskaberne var unoterede og   
Mellemstore virksomheder 

Middelværdi: 3,20 
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4b. Hvor stor er sandsynligheden for, at du 
ville investere i sekuritiserede obligationer, 

hvis selskaberne var unoterede og Små 
virksomheder

Middelværdi: 1,70  
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5. Hvor stor betydning tillægger du det som 
investor, at de erhvervsobligationer, du 

investerer i, er ratede?

Middelværdi: 4,20  
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6. Hvor stor betydning tillægger du det som 
investor, at obligationerne er rated af de 

store ratingbureauer, fx Moodys, S&P, Fitchs

Middelværdi: 3,80  
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7. Hvor stor er sandsynligheden for, at du 
ville investere i erhvervsobligationer, hvis 
rating er foretaget af et mindre og lokalt 

(dansk) ratingbureau?

Middelværdi: 2,70 
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8. Hvor stor er sandsynligheden for, at du 
ville investere i erhvervsobligationer, hvis 

rating er en såkaldt ”skyggerating”, hvor det 
er to forskellige banker, der foretager 

ratingen?

Middelværdi: 2,50 

Middelværdi: 3,20   

Middelværdi: 4,20 

Middelværdi: 2,70  
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