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Executive summary 

Currently, no market for the securitization of corporate loans exists in Denmark. Due to the credit 

crunch experienced by SMEs1 since the start of the financial crisis, the Danish government is looking to 

impose national regulations to ensure banks’ ability to securitize corporate loans, and the government 

expects this will lead to the extension of new loans. This thesis argues that the securitization will only 

lead to additional loans if banks can obtain regulatory capital relief in the process. This is the only way to 

ensure banks can extend new loans without affecting their solvency. Therefore, this thesis examines the 

current capital requirement regulation in order to identify the criteria imposed on securitization 

transactions when capital relief is an objective. Current legislation requires originating banks to retain a 

material net economic interest of at least 5 %2 on an ongoing basis. This requirement has a negative 

impact on the capital relief and will limit the incentive for banks to securitize new and existing loans. 

Regardless of the benefits of securitization, a future market is challenged by asymmetric information. 

Private information within the banks about their loans lead to adverse selection and moral hazard 

behavior that must be prevented by ensuring transparency in the underlying pool of loans. The thesis 

analyzes the challenges faced and proposes solutions to these economic barriers through risk allocation 

in the transaction. A future market must balance the need for ensuring incentives against the need of 

capital relief. 

After analyzing the objectives and economical barriers of securitization the thesis moves on to examine 

current Danish regulation. It is found in the regard, that the traditional “true sale” securitization 

structure is not applicable under Danish law. As a result, the notice-to-debtors rule that must be 

observed to ensure the bondholders’ rights to the transferred loans form a barrier preventing banks 

from securitizing loans. The debtors set-off right under Danish law must be accounted for in the 

transaction. Finally, the analysis finds that the special provisions under Danish law regarding financial 

institutions confidentiality obligations impose a legal barrier that de facto hinders the securitization of 

corporate loans by worsening the effects of asymmetric information. After the analysis of the current 

legislation, the newly proposed bill by the Danish government is examined to determine whether the 

legal and economic barriers are repealed. Although the proposed legislation imposes the necessary legal 

framework to carry out the transaction, a future Danish market still faces challenges.  

                                                           
1 Small and medium sized enterprises. 
2 This is a requirement imposed on investor institutions which means that the originating bank must retain a net 
economic interest of at least 5 % if so called investor institutions are investing in the securities. 
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Kapitel 1 – Introduktion 

1.1 Indledning 

Efter kollapset af de finansielle markeder tilbage i 2007/08 har den finansielle sektor oplevet en øget 

regulering efter, at ansvaret blev fordelt ud på sektorens aktører. Et af de mest markante tiltag er de 

såkaldte kapitaldækningsregler, som siden finanskrisen har gennemgået en stramning med CRD II, 

CRD III og senest CRD IV. 3 Kapitaldækningsreglerne i Lov om finansiel virksomhed4 (FIL) § 124 og 

kapitaldækningsbekendtgørelsen5 begrænser pengeinstitutternes mulighed for at foretage udlån ved 

at opstille et minimumskapitalkrav (FIL § 124, stk. 2, nr. 2) og et solvenskrav (FIL § 124, stk. 2, nr. 1). 

Som det fremgår af figur 1, er pengeinstitutternes udlån til erhvervsvirksomheder da også faldet 

stødt, siden finanskrisen indtrådte.6 

Figur 1: Sæsonkorrigeret udlån til erhverv fra banker og realkreditinstitutter. 

 

Kilde: Nationalbanken. 

                                                           
3 CRD er en forkortelse for Capital Requirements Directive. 
4 Lovbekendtgørelse 2013-07-02 nr. 948 om finansiel virksomhed. 
5 Bekendtgørelse om kapitaldækning nr. 1399 af 16. december 2011. 
6 Det faldende udlån fra pengeinstitutterne er delvist opvejet af et øget udlån fra realkreditinstitutter. Det kan dog 
med rimelighed antages, at særligt mindre erhvervsvirksomheder ikke er de primære ejere af fast ejendom, hvorfor 
disse er afhængige af pengeinstitutternes fortsatte udlån til erhvervsvirksomheder. 



5 
 

I regeringens vækstplan fremgår det i tilknytning til pengeinstitutternes faldende udlån, at ”den 

finansielle og økonomiske krise har gjort det vanskeligere for navnlig små og mellemstore 

virksomheder at opnå finansiering til nye investeringer og projekter.”7 

I forsøget på at sikre finansiering til små og mellemstore virksomheder (SMV’er) vil regeringen derfor 

skabe mulighed for, at pengeinstitutter kan udstede obligationer på grundlag af en portefølje af 

erhvervsudlån (sekuritisering),8 hvilket skal medvirke til at gøre det mere attraktivt for 

pengeinstitutterne at låne ud til erhvervslivet.9  Regeringen peger altså på sekuritisering af 

erhvervsudlån som en mulig løsning på den nuværende kreditklemme, som særligt mindre 

virksomheder oplever. Forslaget er yderst interessant, da der ikke på nuværende tidspunkt i 

Danmark eksisterer et marked for obligationer udstedt på baggrund af såkaldte ”puljer af 

erhvervsudlån.” En sådan sekuritisering af erhvervslån vil ligeledes give pengeinstitutter mulighed for 

at forbedre solvensgraden ved at afhænde risikofyldte aktiver fra balancen. Som opfølgning på 

udtalelserne i regeringens vækstplan, blev der fredag den 28. juni 2013 sendt et udkast til lovforslag i 

høring, hvori der foreslås indført regler, der skal gøre det muligt for danske pengeinstitutter at 

foretage sekuritisering af erhvervslån.  

Sekuritisering af erhvervslån virker således interessant for både virksomheder og pengeinstitutter, da 

det ifølge regeringen vil kunne føre til yderligere udlån til virksomheder, mens pengeinstitutter får 

mulighed for at afhænde lån fra balancen i forsøget på at håndtere stadig strammere 

kapitaldækningskrav. Det er dog afgørende for et effektivt fungerende dansk marked for 

sekuritisering af erhvervslån, at der eksisterer investorinteresse for de obligationer, der udstedes på 

baggrund af de sekuritiserede erhvervslån. Investors interesse er en afgørende faktor, der må 

medregnes, når den retlige ramme skal sættes op. Især har finanskrisen belyst en række problemer 

ved brugen af sekuritisering, hvis struktur anses som uigennemsigtig og risikobetonet. Særligt har 

erfaringerne vist, at denne uigennemsigtighed, der præger sekuritisering, fører til asymmetrisk 

information, der kan resultere i adverse selection og moral hazard adfærd. Det er derfor nødvendigt, 

at lovgivningen indrettes med henblik på at modvirke disse effekter ved at skabe information og 

gennemsigtighed i et fremtidigt dansk marked. 

  

                                                           
7 Vækstplan DK (2013), s. 48. 
8 Det skal bemærkes, at den sparsomme danske litteratur på området indtil nu har anvendt staveformen 
”securitisation”. I det fremsatte lovforslag er staveformen ”sekuritisering” anvendt, og det forventes således 
fremadrettet at blive den anvendte stavemåde. Derfor anvendes ”sekuritisering” i denne afhandling. 
9 Vækstplan DK (2013), s. 48 
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1.2 Problemstilling 

På baggrund af ovenstående vil det i indeværende afhandling blive undersøgt, hvorledes det er 

muligt for danske pengeinstitutter at gennemføre en sekuritisering af erhvervslån efter gældende 

dansk ret. Den traditionelle sekuritisering indeholder en overdragelse af lån fra pengeinstituttet til et 

formålsbestemt selskab (SPV’et), hvilket giver anledning til en række juridiske problemstillinger. 

Afhandlingen vil i den forbindelse inddrage de økonomiske rationaler, der driver 

sekuritiseringstransaktionen samt analysere de økonomiske problemer, som præger ethvert 

sekuritiseringsmarked. Lovforslaget, som blev sendt i høring 28. juni 2013, vil afslutningsvist blive 

analyseret med henblik på at vurdere, om dette i tilstrækkelig grad sikrer et effektivt fungerende 

dansk marked for sekuritisering af erhvervslån. I forsøget på at undersøge ovenstående vil 

afhandlingen behandle følgende spørgsmål: 

1. Hvorledes fører sekuritisering af erhvervslån til yderligere udlån til erhvervsvirksomheder? 

2. Hvilke økonomiske problemer medfører den asymmetriske information, der præger 

sekuritiseringen af erhvervslån, og hvordan løses disse? 

3. Hvilke juridiske problemer giver overdragelsen af lånene fra pengeinstituttet til SPV’et 

anledning til under gældende dansk ret?  

4. I hvilket omfang sikrer lovforslaget, som blev sendt i høring 28. juni 2013, at sekuritisering 

af erhvervslån kan ske effektivt i forhold til de økonomiske og juridiske problemer 

behandlet i spørgsmål 2 og 3? 

Hensigten med denne afhandling er at biddrage med viden til brug for et fremtidigt dansk marked for 

sekuritisering af erhvervslån. 

1.3 Afgrænsning 

Begrebet sekuritisering kan anvendes i flere sammenhænge, og mange aktiver kan således 

sekuritiseres. Denne afhandling har udelukkende fokus på sekuritisering af erhvervslån, særligt 

sekuritisering af SMV-lån. Når afhandlingen behandler overdragelsen af lånene i henhold til dansk 

ret, ses der bort fra al regulering, der omfatter andre typer aktiver, som typisk sekuritiseres. Således 

vil sekuritisering af forbrugerlån ikke blive behandlet i denne afhandling, herunder de særlige regler, 

der gælder ved overdragelsen af forbrugerlån omfattet af kreditaftaleloven. Overdragelsen af 

erhvervslån vil i denne afhandling blive behandlet som overdragelsen af simple fordringer, hvorfor 

reglerne om negotiable fordringer ligger uden for omfanget af indeværende afhandling.    
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Endvidere vil afhandlingen ikke behandle de skattemæssige problemstillinger relateret til 

sekuritisering af erhvervslån. Det skal dog bemærkes, at de skattemæssige forhold – som altid – 

ligeledes spiller en rolle ved sekuritisering af erhvervslån, særligt i forhold til placeringen og brugen 

af det formålsbestemte selskab.    

Syntetisk sekuritisering behandles ikke i denne afhandling, da en af de primære hensigter med at 

behandle muligheden for sekuritisering af erhvervslån er at fremskaffe yderligere kapital til 

virksomheder. Syntetisk sekuritisering tillader, at risiko afhændes fra et pengeinstituts balance, men 

det medfører ikke, at der frigøres kapital, som kan anvendes til yderligere udlån. Det er derfor alene 

traditionel aktivbaseret sekuritisering, der behandles. 

Sekuritiseringen af aktiver resulterer per definition i udstedelsen af værdipapirer. Afhandlingen vil 

dog ikke behandle udstedelsesreglerne i værdipapirhandelsloven særskilt. I den forbindelse må det 

bemærkes, at der ikke i værdipapirhandelsloven gælder særlige regler, der adskiller udstedelsen af 

disse værdipapirer væsentligt fra andre værdipapirer. En sådan behandlingen ligger derfor uden for 

omfanget af denne afhandling, hvis fokus er på overdragelsesfasen, der er selve forudsætningen for, 

at sekuritisering kan gennemføres.  

1.4 Metode og struktur 

1.4.1 Metode 

Sekuritisering af erhvervslån vil juridisk blive analyseret med udgangspunkt i den retsdogmatiske 

analyse med henblik på at fastlægge gældende ret. Retsdogmatikken har til formål at systematisere, 

beskrive, fortolke og analysere gældende ret. Den har altså både til formål at beskrive retten og 

fortolke retten.10 Sekuritisering af erhvervsudlån er, efter forfatterens opfattelse, ikke behandlet i 

dansk juridisk litteratur, som alene sporadisk behandler begrebet sekuritisering i en bred forstand.   

I den økonomiske del vil formål og problemer ved sekuritisering af erhvervslån blive analyseret. Den 

økonomiske analyse vil således belyse mekanismerne bag et effektivt fungerende marked for 

sekuritisering af erhvervslån, som er præget af asymmetrisk information og uigennemsigtige 

strukturer. Det skal pointeres, at det er de økonomiske formål ved sekuritisering, som driver den 

juridiske analyse af transaktionen. Afhandlingen anvender i denne henseende den erhvervsjuridiske 

metode, hvis formål er at anvende juraen optimalt.11 Det er således hensigten med den 

erhvervsjuridiske metode at integrere den retsdogmatiske analyse med økonomi for derved at kunne 

                                                           
10 Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø (2011), s. 28. 
11 Børge Dahl (2012), s. 30. 
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vælge en hensigtsmæssig virksomheds- eller lovgivningsadfærd.12 Afhandlingen er derfor integreret 

trods en overvægt af henholdsvis jura og økonomi i de enkelte afsnit. 

I sidste del af afhandlingen vil lovforslaget, som blev sendt i høring 28. juni 2013, blive analyseret. 

Her vil blive anlagt en retspolitisk vinkel (de lege ferenda). Til forskel fra den retsdogmatiske analyse 

er det retspolitikkens formål at fremkomme med forslag til, hvordan en lov eller regel bør ændres 

eller, hvordan en lov bør udformes.13 Det er hensigten, at afhandlingen skal bidrage til diskussionen 

om, hvorvidt lovforslaget på området er udformet hensigtsmæssigt. 

Ved at anlægge en retspolitisk vinkel på afhandlingen vil den økonomiske analyse understøtte, 

hvordan reglerne bør udformes. De økonomiske rationaler og formål ved sekuritisering vil således 

være i centrum gennem hele afhandlingen, da det netop er disse formål, som lovgivningen må 

tilsikre. Den retspolitiske metode kan illustreres på følgende måde: 

 

1.4.2 Struktur 

Problemstillingen vil blive behandlet ved at strukturere afhandlingen på følgende måde. 

Afhandlingens kapitel 2 vil behandle begrebet sekuritisering, herunder strukturer, elementer, formål 

og rationaler. Dette er afgørende i forsøget på at indrette reguleringen optimalt. Sekuritisering af 

erhvervslån som fænomen er i høj grad ukendt i Danmark, hvorfor en introduktion til begrebet og 

strukturen er nødvendig. I forlængelse heraf vil afhandlingens kapitel 3 nærmere analysere danske 

pengeinstitutters mulighed for at opnå kapitalaflastning ved anvendelse af sekuritisering. Resultatet 

af kapitel 2 og 3 vil danne grundlaget for de videre analyser i afhandlingen. 

I kapitel 4 analyseres de økonomiske problemer, som sekuritisering giver anledning til. Der vil i denne 

analyse særligt være vægt på den asymmetriske information, der præger ethvert 

sekuritiseringsmarked. Potentielle løsningsforslag vil også blive fremført. 

                                                           
12 Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø (2011), s. 447. 
13 Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø (2011), s. 448. 

Retskildelære Retsdogmatik 
Økonomiske 

analyser 
Retspolitik 

Kilde: Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø (2011), s. 452. 

Figur 2: Den retspolitiske metode. 
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I afhandlingens kapitel 5 analyseres barrierene under gældende dansk ret, som et pengeinstituts 

overdragelse af lån giver anledning til. Det er særligt sikringsaktens iagttagelse, låntagernes 

modregningsadgang samt videregivelse af oplysninger om låntagerne, der vil være fokus for 

analysen. Dette er en naturlig følge af afhandlingens forrige kapitler.  

I kapitel 6 vil lovforslaget afslutningsvist blive analyseret med henblik på at undersøge, hvorvidt den 

foreslåede regulering sikrer fundamentet for et effektivt fungerende dansk marked for sekuritisering 

af erhvervslån. 

I kapitel 7 fremføres afhandlingens konklusion.   

1.5   Udkast til lovforslag sendt i høring 28. juni 2013 

Aktualiteten af denne afhandling, som har været undervejs siden foråret 2013, blev stadfæstet den 

28. juni, da et udkast til forslag om ændring af blandt andet Lov om finansiel virksomhed blev sendt i 

høring. I lovforslaget foreslås der indført regler på området for pengeinstitutters sekuritisering af 

erhvervslån. Udkastet til lovforslaget fremsættes på baggrund af anbefalingerne fra Udvalg om 

erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder, der i en rapport 

fra november 2012 (Udvalgsrapporten) anbefalede, at der skulle skabes juridiske rammer for 

sekuritisering af erhvervslån.14 

En generel bemærkning må i denne sammenhæng gøres i forhold til et lovforslag, som er sendt i 

høring. I dette tilfælde er der tale om et udkast til et lovforslag, som er udarbejdet uden 

kommissionsforarbejde.15 Høringsfristen for lovforslaget udløb den 12. august 2013 inden for hvilken 

frist organisationer og myndigheder, som berøres af lovforslaget, havde mulighed for at afgive deres 

høringsvar.16 Denne proces udgør tilsyneladende en helt generel norm i det danske politiske 

system.17 Efter høringsfristens udløb revideres udkastet i forhold til resultatet af de modtagne 

høringssvar og forhandlinger med organisationer og myndigheder.18 Det er først efter dette 

tidspunkt, at lovforslaget fremsættes i folketinget til førstebehandling. Analysen af udkastet til 

lovforslaget må derfor på nuværende tidspunkt behandles med denne manglende lovbehandling for 

øje. 

                                                           
14 Udvalgsrapporten (2012), s. 3. 
15 Dog påpeges det i udkastet til lovforslaget, at reglerne om sekuritisering bygger på Udvalgsrapportens anbefalinger, 
som dog ved gennemgang ikke indeholder egentligt lovforberedende arbejde, men i højere grad består af 
overordnede betragtninger til mulige modeller for sekuritisering af erhvervslån. 
16 Som sædvanligt vedlægges en høringsliste, hvoraf fremgår organisationer m.m., som opfordres til at afgive deres 
høringsvar.  
17 Henrik Zahle (2007), s. 146. 
18 Henrik Zahle (2007), s. 146. 
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Det må derfor også understreges, at gældende ret på nuværende tidspunkt – og frem til en eventuel 

vedtagelse af lovforslaget – må findes i de almindelige regler, som regulerer 

sekuritiseringsprocessen, hvilket særligt er reglerne om overdragelse af simple fordringer. 

Om end det må forventes, at indholdet af lovforslaget i store træk vil blive indført, betyder den 

manglende lovbehandling, at en analyse af gældende ret er en nødvendighed.  
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Kapitel 2 – Sekuritisering af erhvervslån 

Dette kapitel har til formål at give en generel introduktion til begrebet sekuritisering samt gennemgå 

den typiske struktur, der anvendes ved traditionel sekuritisering af aktiver. Kapitlet vil illustrere de 

grundlæggende økonomiske formål og rationaler bag sekuritisering og påvise, hvorledes 

sekuritiseringen af erhvervslån kan føre til yderligere udlån til erhvervsvirksomheder. 

2.1   Formål og struktur 

2.1.1 Sekuritisering af aktiver
19

 

Traditionel aktivbaseret sekuritisering er grundlæggende en kapitalfremskaffelsesmetode, der kan 

anvendes af både finansielle og ikke-finansielle virksomheder. Der findes utallige forsøg på at 

definere begrebet, men følgende definition fra den engelsksprogede litteratur beskriver på 

dækkende vis det, som vil blive betegnet traditionel sekuritisering i denne afhandling: 

”Asset securitisation is an innovative way for lenders to raise funds in the capital market by selling the 

future receivable cash flows of their assets. The cash flows are sold in the form of securities that are 

backed by the cash flows of the very asset sold.”20  

En virksomhed, der sekuritiserer sine aktiver, sælger altså med andre ord disse aktiver og 

rettighederne til aktivernes fremtidige cash flows. I dansk litteratur er sekuritisering i sin reneste 

form da også blevet beskrevet som en simpel overdragelse af fordringer.21 Sekuritisering i denne 

henseende er altså udtryk for en finansieringsform, hvor en virksomhed her og nu kan få tilført 

likviditet ved at afhænde sine udstående fordringer.22 At betegne sekuritisering som blot en 

overdragelse af fordringer er i mellemtiden ikke dækkende, da sekuritisering per definition resulterer 

i udstedelsen af værdipapirer. 23 Finansieringsformen kunne ellers minde om simpel factoring af 

fordringer, der umiddelbart tilbyder samme likviditetsfremskaffelse. Der er tale om ”asset backed 

securities” (ABS'er), da de underliggende aktiver ligger til sikkerhed for de udstedte værdipapirer 

(typisk obligationer). Sekuritisering hører dermed til kategorien af strukturerede finansielle 

                                                           
19 I forhold til pengeinstitutters sekuritisering består aktiverne af erhvervslån. I afhandlingen vil betegnelserne "aktiv", 
"fordring" og "lån" blive anvendt som synonymer, med mindre andet fremgår direkte af sammenhængen. 
20 Joseph C. Hu (2011), s. 3. 
21 Lennart Lynge Andersen og Andreas Tamasauskas (2008), s. 183. 
22 Lennart Lynge Andersen og Andreas Tamasauskas (2008), s. 184. 
23 I svensk litteratur er begrebet døbt ”värdipapperisering”, som netop dækker over udstedelsen af værdipapirer på 
baggrund af en virksomheds aktiver. Se Werlauf ”Anmeldelse af Värdipapperisiering”, s. 159. I dansk ret, i 
kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, pkt. 3, litra b, indeholder definitionen af en traditionel sekuritisering da 
også en sådan udstedelse af værdipapirer.  
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produkter24 og forbindes ofte med en uigennemsigtig og kompleks struktur. I det følgende vil 

sekuritiseringsstrukturen, hvor de illikvide fordringer omdannes til likvide fordringer blive 

introduceret, da strukturen ikke er udbredt i danske sammenhænge.  

2.1.2 Traditionel struktur (true sale)
25

 

I den traditionelle struktur overdrager originator26 en pulje af fordringer (også kaldet 

referenceporteføljen) til et formålsbestemt selskab (SPV’et),27 som dermed bliver ejer af 

fordringerne. Til finansiering af erhvervelsen af fordringerne i referenceporteføljen udsteder SPV’et 

obligationer, hvis provenu anvendes som købesum for fordringerne. De udstedte obligationers 

rentebetaling afhænger af de sekuritiserede fordringers cash flows.28 I forhold til sekuritiseringen af 

erhvervslån kan et pengeinstitut, ved at gennemføre denne proces, overføre en portefølje af lån til 

kapitalmarkedets investorer. Renter og afdrag på lånene i referenceporteføljen og den tilknyttede 

risiko for manglende betaling på lånene overføres altså til investorerne. Dette fremgår af figur 3. 

Figur 3: Illustration af den traditionelle sekuritiseringsstruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen frembringelse. 

L er en forkortelse for lån og illustrerer, at en låneportefølje er sammensat af et større antal lån.  

                                                           
24 Joseph C. Hu (2011), s. 4 og Finn Østrup (2010), s. 42 
25 Betegnelsen ”true sale” henviser til sekuritiseringstransaktioner, hvor aktiverne sælges til et formålsbestemt 
selskab. Der skal være sket et egentlig salg og ikke bare et kunstigt salg, hvor risikoen afhændes (syntetisk 
sekuritisering). Se hertil IMF (2009), s. 16. 
26 I relation til sekuritiseringen af erhvervslån er originator det pengeinstitut, som overdrager porteføljen af lån til 
SPV’et. Se figur 3 nedenfor. 
27 SPV er en forkortelse for Special Purpose Vehicle. 
28 Der er tale om et simpelt balanceprincip, som vi kender det fra danske realkreditinstitutter, hvor der er en tæt 
sammenhæng mellem cash flows på obligationerne og cash flows fra de underliggende aktiver, der ligger til sikkerhed 
for obligationerne. 
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Før gennemførslen af sekuritiseringen er der altså tale om et almindeligt låneforhold mellem 

pengeinstituttet og debitorerne i låneporteføljen. Ved at gennemføre sekuritisering kan et 

pengeinstitut kapitalisere værdien af sine fordringer, hvorfor sekuritisering anses som en 

kapitalfremskaffelsesmetode. 

Afhandlingen tager sit udgangspunkt i denne traditionelle struktur, da hensigten med et dansk 

marked for sekuritisering af erhvervslån er at sikre yderligere udlån til erhvervsvirksomheder. Et øget 

udlån til virksomhederne ved hjælp af sekuritisering forudsætter, at pengeinstitutterne kan opnå den 

illustrerede likviditetsfremskaffelse, som kan anvendes til yderligere erhvervsudlån.29  

2.2   Centrale elementer i traditionel sekuritisering 

Med henblik på de følgende analyser i afhandlingen er det afgørende at forstå en række centrale 

elementer, der anvendes i struktureringen af en aktivbaseret sekuritisering. Disse gennemgås derfor 

kort i det følgende. 

2.2.1 SPV’et (det formålsbestemte selskab) 

Det formålsbestemte selskab, ofte refereret til som SPV’et, er et afgørende element i 

sekuritiseringen af aktiver. SPV’et oprettes typisk af originator med henblik på at udskille aktiverne i 

en separat enhed. Dette er afgørende for, at et pengeinstitut kan afhænde lånene fra balancen og 

opnå kapitalaflastning.30 I dansk ret er sekuritisering af erhvervslån ikke anvendt, men under 

hensyntagen til pengeinstituttets interesse i netop at kunne afhænde lån fra balancen, vil en 

formålstjenlig struktur være, at pengeinstituttet stifter en erhvervsdrivende fond, som ejer SPV’et. 

Brugen af en erhvervsdrivende fond vil sikre, at der ikke er tale om et selskab, der konsolideres 

regnskabsmæssigt eller på anden måde med pengeinstituttet.31 I common law jurisdiktioner 

anvendes et ”trust-institut”, der tillader et delt ejerskab.32 Denne mulighed eksisterer i mellemtiden 

ikke under dansk ret, hvorfor en erhvervsdrivende fond kan sikre uafhængigheden fra originator.33     

                                                           
29 I Udvalgsrapporten (2012), s. 58 fremføres det da også, at yderligere udlån til virksomheder ved brug af 
sekuritisering af erhvervslån forudsætter, at pengeinstitutterne anvender den forbedrede likviditet til nye udlån. 
30 Med begrebet kapitalaflastning henvises til pengeinstitutters mulighed for at fratrække sekuritiserede 
eksponeringer (aktiver) i opgørelsen af de risikovægtede aktiver og dermed forbedre pengeinstituttets solvensgrad. 
En nærmere analyse af pengeinstitutternes mulighed for at opnå en sådan kapitalaflastning ved brug af sekuritisering 
behandles i afhandlingens kapitel 3. 
31 Lennart Lynge Andersen (2010), s. 239.  
32 Lennart Lynge Andersen (2005), s. 253.  
33 Andreas Tamasauskas (2003), s. 232 skriver i forbindelse hertil, at Nordea Markets i en tidligere repacking-
transaktion netop oprettede en erhvervsdrivende fond udelukkende med det formål eje SPV’er, der måtte blive 
anvendt i forbindelse med sådanne transaktioner.  
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SPV’et tjener derudover et vigtigt formål for investorerne, der aftager obligationerne. SPV’et 

fungerer som et såkaldt ”bankruptcy remote vehicle”, hvor de erhvervede fordringer er afskåret fra 

originators kreditorer i tilfælde af konkurs. Ejerskabet over fordringerne bør desuden være SPV’ets 

eneste formål således, at der ikke opstår risiko for, at SPV’et bliver mødt med krav fra andre sider.  

Når pengeinstitutter sekuritiserer udlån oprettes som hovedregel en administrationsaftale, hvorefter 

pengeinstituttet fortsætter administrationen og inddrivelse af lånene på vegne af SPV’et.34 SPV’et er 

altså også i den henseende en tom skal og har ikke kapacitet eller erfaring til at forestå inddrivelse og 

administration af de overdragede lån. 

2.2.2 Kreditvurdering (credit rating) 

Et vigtigt element ved udstedelse af obligationer på baggrund af puljer af erhvervslån er ratingen af 

de udstedte obligationer. Et sekuritiseringsmarked er afhængigt af både den oprindelige rating, der 

tildeles ved udstedelsen og de løbende ratinger, som tildeles obligationerne i takt med udviklingen i 

den underliggende portefølje af lån.35 En rating tildeles af et kreditvurderingsinstitut, som er 

specialiseret i at kreditvurdere de underliggende lån. Det er på baggrund af denne undersøgelse, at 

obligationerne tildeles en rating. De primære kreditvurderingsinstitutter er Standard & Poor’s, 

Moody’s og Fitch, hvis kreditvurderingskategorier er illustreret i bilag 1. På baggrund af en given 

kreditvurdering fastsættes afkastkravet til obligationen i form af et risikotillæg, der tillægges den 

risikofrie rente.36  

Opnår en obligation en høj rating ved en given kurs, vil udsteder opnå en bedre pris i form af et 

lavere afkastkrav. Det skyldes, at sandsynligheden for at obligationsejerne modtager 

rentebetalingerne er større ved en højere rating. På det sekundære marked (handlen med 

obligationerne efter udstedelsen) vil de løbende ratinger af obligationerne være med til at afgøre 

prisfastsættelsen af disse.37   

2.2.3 Kreditforbedring  

Obligationernes rentebetaling afhænger af de cash flows, der genereres af lånene i 

referenceporteføljen. Den primære risiko for investor ved sekuritisering af erhvervslån er således 

den bagvedliggende kreditrisiko på lånene i referenceporteføljen. Såfremt obligationerne skal være 

                                                           
34 Andreas Tamasauskas (2003), s. 223. Se hertil også Joseph C. Hu (2011), s. 7. 
35 Joseph C. Hu (2011), s. 34. 
36 Joseph C. Hu (2011), s. 35. Dette virker da også til at være tilfældet for Lloyds Sandwon Gold udstedelse, som er 
illustreret I bilag 2. En kommenteret gennemgang af denne udstedelse foretages nedenfor i afsnit 2.2.3. 
37 Joseph C. HU (2011), s. 35. 
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attraktive for bestemte investorer, er det nødvendigt med en attraktiv kreditvurdering.38 I tilfælde af, 

at de underliggende aktiver i referenceporteføljen ikke i sig selv tilbyder en attraktiv kreditvurdering, 

kan det derfor være nødvendigt at foretage kreditforbedring af referenceporteføljen med henblik på 

at opnå en højere rating. Ved sekuritisering kan en sådan kreditforbedring opnås på flere måder. En 

metode, der ofte anvendes, er originators ”selvforsikring” af en del af de udstedte obligationer. Det 

betyder, at originator påtager sig en del af risikoen for de udeblivende betalinger på lånene i 

referenceporteføljen. Dette opnås typisk ved tranchering af obligationerne eller ved 

overkollateralisering. 

Kreditforbedring gennem tranchering fungerer således, at obligationerne udstedes i flere klasser 

(trancher), hvoraf de nedre klasser bærer de første tab som følge af misligholdelse i 

referenceporteføljen. På den måde opnås en lavere risiko på de øvrige obligationsklasser og dermed 

en højere rating, da de øvre klasser alene oplever tab på grund af misligholdelse i 

referenceporteføljen, såfremt tabene overstiger grænserne for de underliggende trancher.39 

Tranchering af obligationer er illustreret i figur 4. 

Figur 4: Eksempel på tranchering, hvor de udstedte obligationer er kreditvurderet. Standard & Poor’s ratinger 

er anvendt. 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen frembringelse 

Et eksempel på en nylig udstedelse af obligationer som blev foretaget på baggrund af SMV-lån er 

Lloyds SANDOWN GOLD udstedelse fra 2012, hvis tranchering er illustreret i bilag 2. Heraf fremgår 

det, hvordan de bagvedliggende låns cash flows fordeles til de øvre trancher først, hvorfor de første 

                                                           
38 Joseph C. HU Asset Securitization (2011), s. 9. 
39 Et simpelt taleksempel kan illustrere effekten af trancheringen. Hvis det antages, at en pulje af erhvervslån gennem 
dets levetid oplever en 25 % misligholdelsesrate (default rate) med en inddrivelsesrate (recovery rate) på 50 %, da vil 
det samlede tab som følge af misligholdelse i referenceporteføljen være på 12,5 % (25 % x 50 % = 12,5 %). På 
baggrund af dette eksempel kan obligationsudstedelsen inddeles i to trancher, hvoraf den nederste tranche bærer 
risikoen for tab af de første 12,5 % af cash flowene, som udebliver grundet misligholdelse i referenceporteføljen. På 
den måde vil den øvre tranche, som modtager de første 87,5 % af de generede cash flows alene opleve tab, hvis det 
samlede tab overstiger de 12,5 %. 
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tab som følge af misligholdelse i referenceporteføljen bæres af de nederste trancher. Dette betegnes 

undertiden som vandfaldsstrukturen. Det er på denne måde, at tranchering fører til forbedret rating 

af de øvre trancher. I Sandown Gold udstedelsen bærer S-obligationerne (den nederste tranche) de 

første 17 % af tabene, der måtte opstå som følge af misligholdelse på de bagvedliggende lån. Der 

skal til sammenligning opleves et samlet tab på mere 45 % før betalingerne på A-obligationerne (den 

øverste tranche) udebliver. Som nævnt vil afkastkravet på de nedre trancher være højere, da risikoen 

for udeblivende betalinger på obligationerne stiger, jo lavere rating en tranche opnår. 

Foruden tranchering kan kreditforbedring ligeledes opnås ved overkollateralisering, hvilket opnås 

ved, at originator overfører aktiver (erhvervslån) for en større værdi, end han modtager kapital for. 

De yderligere erhvervslån fungerer dermed som en ”buffer”, der bærer de første tab. Foruden disse 

to kreditforbedringsmuligheder, som begge hører til kategorien selvforsikring, findes der en række 

andre muligheder såsom likviditetsfaciliteter og garantistillelse fra tredjemand (eksempelvis 

statsgarantier). Alle har til formål at sikre en høj rating af de øvre trancher.  

2.3   Aktørernes rationaler 

Den generelle sekuritiseringsstruktur kan principielt anvendes af både finansielle og ikke-finansielle 

virksomheder ligesom, at mange forskellige aktiver kan sekuritiseres. I det følgende behandles 

aktørernes rationaler ved sekuritisering af netop erhvervslån. 

2.3.1 Pengeinstitutterne (originator) 

Finansieringsomkostninger 

Sekuritisering kan tilbyde en billigere adgang til finansiering for de danske pengeinstitutter 

sammenlignet med udstedelse af obligationer eller optagelse af gæld i pengeinstitutternes eget 

navn. Det skyldes, at et pengeinstitut kan refinansiere store dele af de sekuritiserede lån på 

attraktive vilkår (ofte AAA-ratede vilkår for hele senior tranchen),40 hvilket ofte vil være bedre end 

pengeinstituttets egen rating.41 Se tabel 1 nedenfor til illustration af en række danske 

pengeinstitutters rating. 

 

  

                                                           
40 Se figur 3. 
41 Se hertil blandt andet Roundtable between bankers and SMEs (2006). 
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Tabel 1: Oversigt over udvalgte dansk pengeinstitutters langsigtede rating foretaget af Moody’s42. 

Pengeinstitut Long term rating 

Danske Bank Baa1 

Jyske Bank Baa1 

Nordea A1 

Nykredit Baa2 

Sydbank Baa1 

 

Kilde: Egen frembringelse 
 
En afhændelse af lån fra balancen gennem sekuritisering kan desuden føre til en bedre 

kreditvurdering af pengeinstituttet selv, da de risikovægtede aktiver nedbringes herved.  

Kapitalaflastning 

Sekuritisering kan anvendes som et værktøj for pengeinstitutter, hvormed risikoeksponeringer på 

pengeinstituttets balance kan håndteres. Ved at foretage sekuritisering af udlån kan et pengeinstitut 

afhænde (risikofyldte) lån fra balancen og forbedre solvensgraden i pengeinstituttet. Sekuritisering 

kan på den måde fungere som et værktøj til opfyldelsen af reglerne om kapitaldækning, der løbende 

strammes. Da dette ofte er et centralt formål med pengeinstitutters sekuritisering, må det sikres, at 

transaktionen gennemføres som et egentligt salg af aktiver, da dette er et krav for opnåelse af 

kapitallempelse, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11.43 

Indtægtskilde 

Et fremtidigt marked for sekuritisering af erhvervslån udgør ydermere en potentiel indtægtskilde for 

de danske pengeinstitutter. Pengeinstitutterne vil få mulighed for at foretage yderligere udlån, da 

pengeinstituttet ikke skal holde tilsvarende basiskapital på balancen til opvejning af udlånene, når 

disse udlån sekuritiseres og dermed sælges videre på kapitalmarkederne. På den måde kan 

pengeinstitutterne opnå et vederlag i forbindelse med udlånet uden, at udlånet påvirker 

pengeinstituttets solvensgrad.44 Som anført vil SPV’et og pengeinstituttet som regel oprette en 

administrationsaftale, hvorfor pengeinstitutterne i tillæg hertil vil oppebære et administrationsgebyr 

for den fortsatte administration af de sekuritiserede lån.45   

                                                           
42 Tabellen er sammensat af de seneste frit tilgængelige ratings fra Moody’s hjemmeside. 
43 I afhandlingens kapitel 3 vil en nærmere analyse af kapitaldækningsbekendtgørelsens regler for pengeinstitutters 
sekuritisering blive foretaget. 
44 Se hertil også Joseph C. Hu (2011), s. 45. 
45 Se hertil Andreas Tamasauskas (2003), s. 223. 
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Et marked for sekuritisering af erhvervsudlån vil altså medføre en række fordele for 

pengeinstitutterne gennem øget adgang til kapitalfremskaffelse og håndtering af risiko til 

imødekommelse af nuværende og kommende kapitaldækningskrav. Opsættelsen og gennemførelsen 

af sekuritiseringen vil ligeledes kunne fungere som en indtægtskilde, der ikke tynger solvensgraden i 

samme omfang som ved indtægten forbundet med at holde udlånene på pengeinstituttets balance. 

2.3.2 Investorerne (obligationsejerne)  

Fra investors synspunkt kan obligationer udstedt på baggrund af en pulje erhvervslån tilbyde 

attraktive muligheder, som andre værdipapirer ikke i samme omfang kan tilbyde.  

Diversifikation 

For investorer kan et udbud af obligationer udstedt på baggrund erhvervslån være interessant, da 

det udgør en mulighed for yderligere diversificering af de investerede midler. Til forskel for 

investering i en enkelt virksomhed46 giver obligationer udstedt på baggrund af en pulje af erhvervslån 

mulighed for indirekte at placere midler i en større mængde virksomheder. En af de primære fordele 

ved at pakke erhvervslån sammen er, at ejerne af værdipapirerne, ved at erhverve fordringer på et 

stort antal låntagere, spreder risikoen i forbindelse med låntagers ikke-betaling af lånet.47 

Fundamentalt er diversifikation en måde, hvorpå den økonomiske risiko kan mindskes uden samtidig 

at mindske afkastet tilsvarende. I den forbindelse adskiller en pulje erhvervslån konceptuelt sig ikke 

fra en pulje af aktier baseret på samme virksomheder. Låneporteføljen kan sammensættes med 

henblik på at diversificere den virksomhedsspecifikke risiko væk. Denne virksomhedsspecifikke risiko 

kaldes den usystematiske risiko, mens den generelle markedsrisiko kaldes for den systematiske 

risiko.48 Den generelle markedsrisiko påvirker således alle virksomheder og kan ikke diversificeres 

væk. Sammensættes referenceporteføljen af et stort antal lån, vil eksponeringen i forhold til den 

systematiske risiko (markedsrisiko) være den samme, mens den usystematiske risiko vil blive mindre. 

Det skyldes, at investors formue er fordelt på flere aktiver – dvs., at obligationernes afkast og risiko 

er fordelt på flere underliggende aktiver (debitorer). Hvor meget mindre risikoen bliver ved 

diversifikation afhænger af, hvor korrelerede aktiverne er49 samt antallet af lån i 

referenceporteføljen. Et større antal lån vil alt andet lige tilbyde større diversifikation.  

Ved at placere midler i sekuritiserede produkter kan investor diversificere den usystematiske risiko 

mere og mere væk, da investeringen indirekte sker i forskellige aktiver. En vel diversificeret 

                                                           
46 Eksempelvis gennem køb af erhvervsobligationer i en større dansk virksomhed. 
47 Finn Østrup (2010), s. 41. 
48 Zvi Bodie (2011), s. 225. 
49 Altså hvor korreleret debitorernes risiko i referenceporteføljen er. 
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portefølje vil derfor have ingen, eller meget lidt, usystematisk risiko. Hvor et pengeinstitut er 

ophavsmand for sekuritiseringen, er det pengeinstituttets opgave at sammensætte en diversificeret 

pulje. 

De underliggende aktiver 

En referenceportefølje bestående af erhvervslån giver i tillæg hertil grundlag for større diversifikation 

sammenlignet med sekuritiseringen af mere homogene aktiver, eksempelvis huslån. Det skyldes, at 

et erhvervslån i højere grad er et heterogent aktiv, hvorfor der ikke eksisterer samme overhængende 

fare for et samlet markedssammenbrud for erhvervslån, som det var tilfældet med boligmarkedet i 

USA under den finansielle krise. Erhvervslåns risiko er ikke positivt korreleret i samme omfang som 

boliglåns risiko. 

Til forskel fra sekuritiseringen af en række andre aktiver er det i mellemtiden vigtigt at pointere, at 

der ved sekuritiseringen af erhvervslån ikke nødvendigvis eksisterer samme bagvedliggende 

sikkerhed. Realkreditobligationer og særligt dækkende obligationer (SDO’er) har begge det tilfælles, 

at der skal ligge sikkerhed bag obligationerne (i form af pantesikkerhed), hvilket ikke er tilfældet med 

sekuritiseringen af erhvervslån.50 Obligationernes rentebetaling er altså ikke i samme omfang 

”dækket” af et bagvedliggende aktiv, men beror som udgangspunkt alene på kreditværdigheden af 

debitorerne i låneporteføljen. Investor må være opmærksom på netop denne markante forskel, der 

eksisterer mellem sekuritiserede produkter.  

Som angivet i figur 3 giver sekuritiseringen mulighed for udstedelse af obligationer i forskellige 

risikotrancher, hvilket giver en øget mulighed for at tilpasse investeringen efter investors behov. Da 

investorerne typisk er institutionelle investorer,51 er disse underlagt lovgivning, der betyder, at en høj 

rating af obligationerne er vigtig i forhold til efterspørgslen. Sekuritisering kan således være 

interessant, da det er muligt at sammensætte en diversificeret låneportefølje med en høj 

kreditvurdering, der matcher investors efterspørgsel. Det må i tillæg hertil nævnes, at 

sekuritiseringen af SMV-lån vil gøre det muligt for kapitalmarkedets investorer at placere midler i en 

gruppe virksomheder, der hidtil har været ikke-tilgængelige.52 

2.4   Sekuritisering i det finansielle system 

Teorien bag det finansielle system kan være med til at forklare, hvorfor sekuritisering ud fra et 

kapitalallokeringssynspunkt kan være en nødvendighed i forsøget på at fremskaffe finansiering til 

                                                           
50 For SDO’er følger det af FIL § 152 a, at aktivernes samlede værdi til enhver tid skal svare til værdien af de udstedte 
SDO’er, og pantesikkerheden for det enkelte lån skal til enhver tid overholde lånegrænsen herfor.  
51 Joseph C. Hu (2011), s. 25. 
52 Se hertil også afsnit 2.4 nedenfor. 
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SMV'er. En af de centrale opgaver for det finansielle system består nemlig i allokering af kapital fra 

finansielle overskudsenheder til finansielle underskudsenheder.53 I relation til afhandlingens aktører 

kan SMV’er med rette betegnes som finansielle underskudsenheder, mens investorerne kan 

betegnes som finansielle overskudsenheder.  

Allokeringen af kapital kan i den sammenhæng groft inddeles i to kategorier; gennem direkte kontakt 

eller gennem et mellemled i form af en finansiel virksomhed (såkaldt ”financial intermediation”).54 

Ved direkte kontakt udsteder finansielle underskudsvirksomheder finansielle aktiver, der købes 

direkte af de finansielle overskudsenheder. Disse aktiver er typisk gældsbreve eller aktier. Et 

eksempel på denne direkte kontakt er udstedelse af erhvervsobligationer (virksomhedsobligationer), 

som for især større erhvervsvirksomheder er et interessant alternativ til traditionel 

bankfinansiering.55 For SMV'er er udstedelse af erhvervsobligationer dog ikke et alternativ til 

bankfinansiering eftersom, at omkostninger forbundet med udstedelse af erhvervsobligationer er 

uforholdsmæssigt store i forhold til kapitalbehovet. Langt de fleste SMV’er kan derfor ikke opnå 

finansiering direkte på kapitalmarkedet, da deres lånebehov er for små til i sig selv at kunne bære 

omkostningerne ved en obligationsudstedelse.56 Skal man give SMV’er bedre adgang til finansiering 

via obligationsudstedelser, bliver man derfor nødt til at pulje lånene.57 SMV’ers mulighed for direkte 

kontakt til de finansielle overskudsvirksomheder er således begrænset af transaktionsomkostninger.  

Ved brugen af finansielle virksomheder som mellemled kan SMV’er derigennem få adgang til den 

kapital, der ligger i de finansielle overskudsvirksomheder. Sekuritiseringsstrukturen er et eksempel 

på, hvordan pengeinstitutter kan fungere som finansielt mellemled og dermed løse den markedsfejl, 

der forhindrer direkte kontakt mellem SMV’er og kapitalmarkedsinvestorerne. Pengeinstitutterne 

kan udfylde rollen som finansielt mellemled, da de har større information end investorerne eftersom, 

at de er specialiseret i at kreditvurdere virksomhederne, som de foretager udlån til. Ud fra et 

kapitalallokeringssynspunkt kan sekuritisering tilbyde en løsning på kreditklemmen som SMV’er 

oplever. Såfremt sekuritisering af erhvervslån skal være muligt i Danmark, må danske 

pengeinstitutter have mulighed for at forestå sekuritisering og dermed overdrage dets fordringer til 

investorerne (gennem SPV’et). Det er netop pengeinstitutters mulighed for at foretage udlån og 

                                                           
53 Finn Østrup (2010), s. 20.   
54 Finn Østrup (2010), s. 19. 
55 Med åbningen af OMX fondsbørs’ First Nordic Bond Market i december 2012, er det blevet lettere for virksomheder 
at udstede erhvervsobligationer direkte på kapitalmarkederne uden om bankerne. 
56 Det anslås, at omkostninger til kreditvurdering (rating) samt årlig opdatering af prospekt alene beløber sig til over 2 
mio. danske kroner, se Udvalgsrapporten s. 48. I den sammenhæng anfører Finn Østrup (2010), s. 43, at de anslåede 
omkostninger til kreditvurdering på årlig basis beløber sig 50.000-100.000 dollars per år. Forfatteren påpeger derfor, 
at rating er begrænset til finansielle virksomheder samt til store virksomheder, der har et relativt stort lånebehov. 
57 Udvalgsrapporten, s. 16. 
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efterfølgende sælge disse på kapitalmarkedet, der vil kunne resultere i yderligere udlån til erhverv, 

hvorfor det er afgørende, at pengeinstitutternes solvens ikke belastes i processen. Skal sekuritisering 

føre til yderligere udlån er det afgørende, at den af pengeinstitutterne fremskaffede likviditet 

anvendes til yderligere udlån. 58  

Ud fra en betragtning om risikoallokering i det finansielle system kan sekuritisering være med til at 

sprede kreditrisikoen fra kernen af det finansielle system (pengeinstitutterne) til en mere 

fragmenteret periferi.59 Ulempen er dog, at der sker en separation mellem originator og dem, der 

bærer risikoen, hvilket resulterer i faldende gennemsigtighed og informationsasymmetri.60  

2.5  Sammenfatning 

Sekuritisering er en finansiel struktur, som kan anvendes til kapitalfremskaffelse for originator, der 

samtidig kan afhænde risikofyldte aktiver fra balancen. Sekuritisering tillader, at kreditrisikoen på de 

underliggende aktiver allokeres til kapitalmarkedsinvestorer, som kan og er villige til at bære 

risikoen. Den traditionelle sekuritisering er kendetegnet ved, at originator sælger puljen af aktiver til 

SPV’et, der finansierer købet af aktiver via udstedelse af obligationer, hvis rentebetalinger modsvares 

af pengestrømmene, der genereres af de overdragede aktiver. Konstruktionen med SPV’et sikrer, at 

obligationerne har sikkerhed i de overdragede aktiver, der efter salget er fragået originators balance 

og dermed beskyttet overfor dennes kreditorer. I tilfælde af, at de underliggende aktivers kreditrisiko 

er højere end investors krav, kan kreditforbedringsfaciliteter være nødvendige for at sikre særligt 

institutionelle investorers aftagelse af obligationerne.  

Såfremt pengeinstitutterne skal have grundlag for at foretage yderligere udlån, er det nødvendigt, at 

disse kan opnå både likviditetsfremskaffelse og kapitalaflastning ved sekuritiseringen af 

erhvervslånene. Opnås der ikke kapitalaflastning, skal pengeinstituttet øge basiskapitalen tilsvarende 

for at kunne foretage yderligere udlån, hvilket institutterne på nuværende tidspunkt enten ikke kan 

eller vil.  

Sekuritisering af SMV-lån kan siges at skabe et sekundært marked for handel med SMV-lån, hvor 

pengeinstitutterne låner penge til SMV’erne (det primære marked) og sælger porteføljen af lån på 

kapitalmarkedet gennem udstedelse af obligationer via et SPV (det sekundære marked).61  

                                                           
58 Således fremgår det også af Udvalgsrapporten, s. 58 ”Hvis sekuritisering skal give SMV’er lettere adgang til 

finansiering, forudsætter det, at pengeinstitutterne ønsker at sælge nogle af deres lån, og at de anvender den 

forbedrede likviditet til nye udlån.” 
59 Kreditkrisen (2008), s. 8. 
60 Netop informationsasymmetrien vil blive analyseret i afhandlingens kapitel 4. 
61 Se hertil EIF (2010), s. 9. 
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Kapitel 3 – Pengeinstitutters kapitalaflastning ved brug af sekuritisering 

Som påvist i forrige kapitel er det nødvendigt at sikre pengeinstitutternes mulighed for at opnå 

kapitalaflastning ved gennemførslen af sekuritiseringstransaktionen, såfremt et dansk marked for 

sekuritiserede erhvervslån skal føre til yderligere udlån til erhvervsvirksomheder. Med udgangspunkt 

i reglerne for danske pengeinstitutters solvenskrav vil det i det følgende blive undersøgt, hvorledes 

sekuritiseringstransaktionen skal indrettes med henblik på at opnå den ønskede kapitalaflastning. 

Det antages for den videre gennemgang, at der er tale om såkaldte standardpengeinstitutter,62 da 

langt de fleste pengeinstitutter anvender standardmetoden, der betragtes som den mest simple.63 

Det er ikke hensigten med denne afhandling særskilt at behandle opgørelsen af pengeinstitutters 

basiskapital64 eller opgørelsen af de samlede risikovægtede aktiver. Afhandlingen vil derimod 

undersøge, hvilke krav kapitaldækningsreglerne i dansk ret opstiller for et pengeinstituts 

sekuritisering af erhvervslån, når formålet er kapitalaflastning og likviditetsfremskaffelse. I den 

forbindelse er det nødvendigt at forstå de grundlæggende principper bag pengeinstitutters 

solvensgrad særligt, hvordan et pengeinstituts aktiver risikovægtes. En kort introduktion hertil vil 

derfor blive foretaget i det følgende afsnit 3.1. 

3.1   Solvenskravet til pengeinstitutter
65

 

Det følger af FIL § 124, stk. 2, nr. 1 og 2, at basiskapitalen i pengeinstitutter mindst skal udgøre 8 % af 

de risikovægtede poster (solvenskravet) og 5 mio. euro (minimumskravet). Solvenskravet på 8 % er 

direktivets66 mindstekrav og har til formål at udgøre en sikkerhedsmargin for risikoen på de aktiver, 

som et pengeinstitut skal have for ikke at blive insolvent. 

  

                                                           
62 Med standardinstitutter henvises til pengeinstitutter, der benytter sig af standardmetoden for opgørelse af 
kreditrisikoen. Der gælder andre regler for pengeinstitutter, der benytter den såkaldte IRB-metode ved opgørelsen af 
kreditrisikoen. Forfatteren er bevidst om, at større pengeinstitutter anvender IRB-metoden dels, fordi denne er mere 
præcis i risikovægtningen af de enkelte engagementer, dels som følge af, at den efter omstændighederne kan føre til 
lavere kapitalkrav. Det er i mellemtiden ikke muligt i samme omfang at foretage en generel behandling af reglerne for 
IRB institutter. Se hertil Cato (2011), s. 273.    
63 Cato (2011), s. 273. 
64 Basiskapitalen defineres i FIL § 128 og udregnes som kernekapitalen tillagt den supplerende kapital med fradrag. 
65 I forhold til den følgende analyse af gældende ret vil de gældende kapitaldækningsregler blive anvendt. CRD IV, som 
består af en forordning (vedtaget den 28. juni 2013) og et direktiv (vedtaget 17. juli 2013), træder i kraft 1. januar 
2014, og vil derfor ikke indgå særskilt i analysen af gældende ret. I forhold til sekuritisering vil det kommende direktiv 
og den kommende forordning dog modsvare den nuværende kapitaldækningsbekendtgørelse bilag 11.     
66 EP/Rdir 2006/48. 
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Solvensgraden beregnes som forholdet mellem basiskapitalen og de risikovægtede aktiver: 
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At basiskapitalen skal udgøre mindst 8 % af de risikovægtede aktiver betyder (forsimplet), at hver 

gang et pengeinstitut udlåner 1.000 kr., skal det have 80 kr. i basiskapital til at modsvare de 

risikovægtede aktiver. Sagt med andre ord kan et pengeinstitut have udlån, der svarer til 12,5 gange 

basiskapitalen.67 Det er også af denne grund, at solvenskravet således siges at begrænse 

pengeinstitutternes mulighed for at foretage udlån.  

Et pengeinstituts aktiver risikovægtes forskelligt afhængigt af de specifikke aktivers risiko. Således 

følger det eksempelvis af kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3, pkt. 13, litra a, at erhvervslån 

risikovægtes ud fra følgende kreditkvalitetstrin. 

Tabel 2: Kreditkvalitetstrin for erhvervslån 

Kreditkvalitetstrin 1 2 3-4 5-6 

Vægt 20 % 50 % 100 % 150 % 

 

Sikre erhvervslån (med et højt kreditkvalitetstrin) tildeles således en mindre risikovægt end mere 

risikable erhvervslån. Erhvervslån, der falder under kreditkvalitetstrin 1, indgår med 20 % i 

opgørelsen af de risikovægtede aktiver, hvorfor et pengeinstitut med et solvenskrav svarende til 

mindstekravet på 8 %, skal holde basiskapital svarende til 1,6 % af lånets nominelle værdi (1,6 % = 8 

% * 20 %).68 Til sammenligning skal samme pengeinstitut holde basiskapital svarende til 4 % af de 

risikovægtede aktiver, hvis et erhvervslån falder under kreditkvalitetstrin 2. Det er denne 

grundlæggende tanke, der ligger bag solvenskravet til pengeinstitutterne. Kreditkvalitetstrin tildeles i 

forhold til kreditvurderingsinstitutters rating. Finanstilsynet skal godkende 

kreditvurderingsinstitutterne, hvorefter kreditvurderingerne fra disse institutter kan konverteres til 

et kreditkvalitetstrin, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 6, pkt. 26 (se afhandlingens bilag 3 

for en oversigt over kreditvurderingernes konvertering til kreditkvalitetstrin for 

kreditvurderingsinstitutterne Standard & Poor’s og Moody’s).    

De fleste erhvervslån er dog ikke kreditvurderet og vil derfor blive risikovægtet med 100 %, hvilket 

følger af kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3, pkt. 13, litra b. Ved en risikovægtning på 100 % 

                                                           
67 Cato (2011), s. 245. 
68 Basiskapitalen isoleres i formlen for solvensgraden (�
����
���
� = ��������	
� ∗ �������æ�����	
�����	) 
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betyder det i forhold til solvenskravet, at der netop kan foretages sådanne erhvervsudlån svarende 

til 12,5 gange basiskapitalen. Mere risikofyldte aktiver tildeles en højere risikovægtning, hvorfor 

sådanne aktiver kræver, at bankens basiskapital øges.  

Skal sekuritisering føre til yderligere udlån, er det afgørende, at lånene kan fratrækkes i 

pengeinstituttets opgørelse af de risikovægtede aktiver. Hvis dette er muligt vil pengeinstitutternes i 

teorien kunne foretage et uendeligt antal udlån uden at belaste solvensgraden eftersom, at lånene 

efterfølgende sælges på kapitalmarkederne i form af obligationer. Opnås denne kapitalaflastning 

ikke, vil pengeinstitutterne skulle hente yderligere basiskapital til foretagelse af nye udlån. 

Kapitaldækningsbekendtgørelsen opstiller i mellemtiden en række betingelser for en sådan opnåelse 

af kapitalaflastning. Disse vil blive behandlet i det følgende. 

3.2 Kapitaldækningsbekendtgørelsens regulering af sekuritiseringstransaktioner 

Der følger af kapitaldækningsbekendtgørelsen § 11, at pengeinstitutter ved opgørelsen af de 

risikovægtede poster (aktiver) skal medregne effekten af sekuritisering af virksomhedens 

eksponeringer efter bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. I bilag 11 opstilles 

desuden de nærmere betingelser for opnåelse af kapitalaflastning for det eksponeringsleverende 

pengeinstitut69 ved anvendelse af traditionel sekuritisering.70 

3.2.1 Kapitalaflastning 

Ved en traditionel sekuritisering foreskriver kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, pkt. 4, at en 

eksponeringsleverende virksomhed kan udelukke sekuritiserede eksponeringer ved opgørelse af de 

risikovægtede poster, såfremt en betydelig del af kreditrisikoen forbundet med de sekuritiserede 

eksponeringer er blevet overført til tredjeparter. Foruden overførslen af risikoen, som sker ved salget 

af obligationerne, må en række betingelser i bilagets pkt. 8, litra a-g være opfyldt før 

kapitalaflastningen kan opnås. 

Reglen om afhændelse af risikoen hænger naturligt sammen med formålet med 

kapitaldækningsreglerne, som netop er at sikre, at pengeinstitutter ikke går konkurs og dermed 

skaber ustabilitet i samfundet. Derfor kan et pengeinstitut altså ikke opnå en besparelse på 

solvensgraden, hvis ikke den tilhørende risiko afhændes. Det er nærmere fastsat i bilag 11, pkt. 5, 

                                                           
69 Kapitaldækningsbekendtgørelsens betegnelse for pengeinstituttet, der ønsker af sekuritisere sine lån. 
70 I bilag 11 pkt. 3, litra b, defineres en traditionel sekuritisering som ”En securitisering, der indebærer, at de 

eksponeringer, som securitiseres, overføres økonomisk til en securitiseringsenhed med et særligt formål (SSPE), som 

udsteder værdipapirer. Dette sker ved overførsel af ejerskabet af de securitiserede eksponeringer fra den 

eksponeringsleverende virksomhed eller gennem indirekte deltagelse. De udstedte værdipapirer må ikke medføre 

betalingsforpligtelser for den eksponeringsleverende virksomhed.” Det fremgår tydeligt, at denne definition modsvarer 
den såkaldte ”true sale” sekuritiseringsstruktur som angivet i figur 3. 
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hvornår en betydelig del af risikoen er afhændet i henhold til bilag 11, pkt. 4. Vælger et pengeinstitut 

at udstede obligationer i flere trancher, som illustreret i afsnit 2.2.2, da fremgår det af bilag 11, pkt. 5 

litra a, at en betydelig del af risikoen er overført når ”de risikovægtede engagementsværdier af de 

mezzaninsecuritiseringspositioner, som den eksponeringslevende virksomhed besidder i 

securitiseringen, overskrider ikke 50 pct. af de risikovægtede engagementsværdier af alle 

mezzaninsecuritiseringspositionerne i securitiseringen” 

Det fremgår af bestemmelsens ordlyd, at pengeinstituttet skal have afhændet halvdelen af de 

trancher, der ligger mellem den øverste og nederste tranche. Der er med andre ord ikke noget krav 

om, at first loss tranchen skal være afhændet, selvom det er denne, der bærer den største risiko. 

Dette hænger formentlig sammen med, at pengeinstituttet efter bilag 11, pkt. 50, skal opgøre egne 

risikovægtede beløb for sekuritiseringpositioner med en risikovægt på 1.250 % ved ikke-ratede 

sekuritiseringspositioner. Da first loss tranchen typisk ikke vil være ratet, skal denne således vægtes 

med 1.250 %. Lovgiver har altså valgt ikke at kræve afhændelse af first loss tranchen, men i stedet 

valgt at risikovægte first loss tranchen så højt, at det svarer til at trække det nominelle beløb direkte 

fra i basiskapitalen.71 Dette synes helt i overensstemmelse med kapitaldækningsreglernes formål om 

at skabe et stabilt bankvæsen, da pengeinstitutterne de facto påtager sig en stor risiko ved at holde 

en del af first loss tranchen. Basiskapital må derfor holdes til at modsvare denne risiko. I forhold til et 

fremtidigt dansk marked må det forventes, at pengeinstitutterne vil forsøge at afhænde så meget 

risiko som muligt, herunder så stor en del af first loss tranchen som muligt, da dette belaster 

pengeinstituttets solvens.  

Øvrige betingelser for gennemførslen 

Foruden afhændelsen af risikoen opstiller bilag 11, pkt. 8 en række betingelser til gennemførslen af 

transaktionen. Disse er afgørende at have for øje i forhold til sikring af pengeinstituttets 

kapitalaflastning. Betingelserne har overordnet til formål at sikre, at der sker en faktisk overdragelse 

af lånene, og særligt at risikoen på lånene overføres. 

Bilag 11, pkt. 8, litra b betinger således, at de sekuritiserede eksponeringer bringes uden for den 

eksponeringsleverende virksomheds og dennes kreditorers rækkevidde, herunder i tilfælde af 

konkurs og likvidation. Som angivet i afhandlingens afsnit 2.2.1 er dette netop et af de primære 

formål med oprettelsen af SPV’et, da dette udgør sikkerheden for obligationsejerne. I forhold til 

dansk ret er det altså et lovkrav for opnåelse af kapitalaflastning, at sikringsakten iagttages ved 

                                                           
71 Denne sammenhæng kan illustreres med udgangspunkt i et pengeinstitut med et solvenskrav på 8 %. Hvis 
pengeinstituttet pålægges at vægte eksponeringen i first loss tranchen med 1.250 %, da vil pengeinstituttet skulle 
holde basiskapital svarende til 100 % af den nominelle værdi af eksponeringen (100 % = 8 % * 1.250 %). 
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overdragelse af låneporteføljen til SPV’et.72 Det er endvidere et krav efter bilag 11, pkt. 8, litra d, at 

modtageren af kreditrisikoen er en sekuritiseringsenhed med et særligt formål (SSPE).73  

Ydermere fremgår det af bilag 11, pkt. 8, litra e, at den eksponeringsleverende virksomhed ikke må 

bevare en reel eller indirekte kontrol over de overførte eksponeringer. En eksponeringsleverende 

virksomhed anses for at have bevaret reel kontrol over de overførte eksponeringer, hvis den har ret 

til at tilbagekøbe de tidligere overførte eksponeringer fra modtageren af kreditrisikoen med henblik 

på at realisere gevinsterne af disse eller, hvis den er forpligtet til igen at påtage sig den overførte 

risiko.  

Som angivet i afsnit 2.2.1 vil der ofte blive oprettet en administrationsaftale mellem SPV’et og det 

eksponeringsleverende pengeinstitut med henblik på den videre inddrivelse og administration af de 

sekuritiserede lån. En sådan aftale vurderes dog ikke i strid med betingelsen i pkt. 8 litra e. Det 

fremgår således af bestemmelsens ordlyd, at hvis den eksponeringsleverende virksomhed bevarer 

sine rettigheder eller forpligtelser vedrørende forvaltningen af eksponeringerne, udgør dette ikke i 

sig selv nogen indirekte kontrol over eksponeringerne, jf. litra e, sidste punktum. Oprettelsen af 

administrationsaftalen udgør efter dansk ret derfor i sig selv ikke et problem i forhold til opnåelse af 

kapitalaflastning. 

I forhold til pengeinstituttets forbud mod igen at påtage sig den overførte risiko, må 

gældsbrevslovens74 (GBL) bestemmelser om nomen esse verum og nomen esse bonum holdes for øje. 

Mens en overdrager af gældsbreve som udgangspunkt indestår for fordringens beståen, jf. GBL § 9, 

hæfter overdrageren ikke for skyldnerens vederhæftighed, medmindre han har påtaget sig dette, jf. 

GBL § 10. Et pengeinstitut kan ikke påtage sig en sådan hæftelse for debitorernes bonitet i 

forbindelse med sekuritiseringen af erhvervslån, da dette vil stride i mod 

kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, pkt. 8, litra e. Det fremgår endvidere af litra f (ii), at 

dokumentationen ikke må indeholde aftale om, at det eksponeringsleverende pengeinstitut skal øge 

ydelserne på de udstedte obligationer, såfremt der sker forringelse af de sekuritiserede 

eksponeringers kreditkvalitet. Der må således ikke være tvivl om, at der er sket en endelig 

overdragelse, og at risikoen forbundet med fordringerne er overført til SPV’et (investorerne). 

Ræsonnementet i bilag 11, pkt. 8 er i den forbindelse ganske klart; en kapitalaflastning er betinget af 

en endelig overførsel af risikoen ved aktiverne.  

                                                           
72 Iagttagelsen af sikringsakten er behandlet i afhandlingens afsnit 5.1.1. 
73 En alternativ betegnelse for SPV’et som illustreret i figur 3. 
74 Lovbekendtgørelse 1986-09-23 nr. 669 om gældsbreve. 
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3.2.2  Krav til investor 

Foruden kravene til opnåelse af kapitalaflastning for det eksponeringsleverende pengeinstitut, 

opstiller kapitaldækningsbekendtgørelsen i bilag 11 krav til investor. Der er tale om betingelser, der 

må være opfyldt ved sekuritisering, når investor selv er et institut omfattet af 

kapitaldækningsbekendtgørelsens regler.75 Såfremt pengeinstitutter og realkreditinstitutter skal have 

mulighed for at aftage obligationerne, er det nødvendigt, at reglerne i bilag 11, pkt. 23-38 er opfyldt. 

I den forbindelse er det særlig den såkaldte ”5 %-regel” i bilag 11, pkt. 23, der er særlig interessant. 

”5 %-reglen” 

Bilag 11, pkt. 23 foreskriver, at det eksponeringsleverende pengeinstitut på løbende basis skal 

tilbageholde en betydelig nettokapitalandel, der ikke må være mindre end 5 %. Betingelsen kan i 

disse tilfælde opfyldes ved, at det eksponeringsleverende pengeinstitut tilbageholder first loss 

tranchen76 og om nødvendigt andre trancher med samme eller strengere risikoprofil end de trancher, 

der er overført eller solgt til investorer, og som ikke forfalder tidligere end de trancher, der er 

overført eller solgt til investorer således, at tilbageholdelsen i alt svarer til mindst 5 % af de 

sekuritiserede eksponeringers nominelle værdi.77 Kravet kan også opfyldelses ved tilbageholdelse af 

mindst 5 % af den nominelle værdi af hver af de trancher, der er solgt eller overført til investorerne, 

jf. bilag 11, pkt. 23, litra a.78 

I Udvalgrapporten79 og de generelle bemærkninger til lovforslaget, der blev sendt i høring 28. juni 

2013,80 fremgår det, at det kommende kapitalkravsdirektiv (CRD IV) stiller samme krav om, at det 

udstedende pengeinstitut som minimum skal holde 5 %, af en obligationsudstedelse baseret på 

sekuritisering. Det kan dog undre, at både Udvalgsrapporten og det lovforberedende arbejde 

antyder, at der skulle være tale om en generel regel, der gælder ved pengeinstitutters sekuritisering. 

Udtalelserne forekommer fejlagtige, da forordningens artikel 405, som refereres til i de generelle 

bemærkninger til lovforslaget, alene omhandler krav til investorinstitutter dvs. situationen, hvor 

investor selv er et institut omfattet af forordningen. Af forordningens artikel 405, stk. 1 fremgår det 

således, at ”Et institut, der ikke handler som eksponeringsleverende eller organiserende institut eller 

                                                           
75 Kapitaldækningsbekendtgørelsens § 1 oplister de omfattede virksomheder. Særligt interessant er pengeinstitutter 
og realkreditinstitutter. 
76 I kapitaldækningsbekendtgørelsen anvendes udtrykket ”first loss tranchen”, hvilket svarer til Equity tranchen i figur 
3. Begge angiver, at der er tale om den nederate tranche. 
77 Kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 11, pkt.24, litra d. 
78 En nærmere vurdering af denne regels betydning og økonomiske rationale gennemgås i afhandlingens kapitel 5, der 
behandler asymmetrisk information i sekuritiseringstransaktionen. 
79 Udvalgsrapporten (2012), s. 60. 
80 S. 33 i Lovforslaget hvor der henvises Artikel 405 i forordning nr. 575/2013 (Kapitaldækningsforordningen af 26. juni 
2013). 
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oprindelig långiver, må kun eksponeres for kreditrisikoen ved en securitiseringsposition i eller uden for 

sin handelsbeholdning, hvis det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den 

oprindelige långiver over for instituttet udtrykkeligt har givet tilsagn om, at det løbende vil 

tilbageholde en væsentlig nettoøkonomisk interesse, som under ingen omstændigheder må være på 

mindre end 5 %.” Hvordan både Udvalgsrapporten og det lovforberedende arbejde kan overse denne 

sammenhæng forekommer uforståelig.   

Reglen om tilbageholdelse af 5 % i den vedtagne forordning modsvarer desuden den nuværende 

regel i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, pkt. 23., hvorfor der ligeledes kan stilles 

spørgsmålstegn ved, hvorfor det lovforberedende arbejde antyder, at der skulle være tale om en ny 

regel.81 

Den omtalte betingelsen om det eksponeringsleverende pengeinstituts tilbageholdelse af risiko 

bevirker, at pengeinstituttet ikke kan udelukke de sekuritiserede lån fuldstændig, såfremt 

obligationerne skal kunne aftages af andre institutter. Af naturlige årsager er det ikke muligt at måle 

danske penge- og realkreditinstitutters aftagelse af denne type obligationer udstedt på baggrund af 

sekuritiserede erhvervslån. Ser man dog til sammenligning på den samlede indenlandske aftagelse af 

realkreditobligationer og SDO’er, udgør disse institutter i mellemtiden en betydelig andel (se bilag 4). 

Heraf fremgår det, at MFI-sektoren82 står for en stor del af de aftagede realkreditobligationer og 

SDO'er.83 Det må derfor forventes, at 5 %-reglen de facto vil skulle overholdes i samtlige 

pengeinstitutters sekuritiseringer af erhvervslån, såfremt de ønsker at markedsføre obligationerne 

over for de primære aftagere af disse produkter. Reglen modsvarer som nævnt CRR IV forordningens 

artikel 405, hvilket betyder, at udenlandske institutter omfattet af forordningen ligeledes vil være 

underlagt kravet om, at det eksponeringsleverende pengeinstitut skal tilbageholde en væsentlig 

nettoøkonomisk interesse, der ikke må være mindre end 5 %. 

  

                                                           
81 Kapitaldækningsbekendtgørelsens regler trådte i kraft den 31. december 2011, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens 
§ 70 stk. 1. 
82 MFI (Monetære finansielle institutioner) omfatter pengeinstitutter, realkreditinstitutter, andre kreditinstitutter, 
pengemarkedsforeninger og centralbanken, jf. Danmarks Nationalbanks Stat-ordbog. 
83 Finn Østrup (2010), s. 569 konstaterer ligeledes, at de primære købere af realkreditobligationer er penge- og 
realkreditinstitutter.  
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3.3  Indregning af sekuritiseringseksponeringer i de risikovægtede aktiver 

Kravet om tilbageholdelse af risiko betyder, at pengeinstitutter ikke har mulighed for at opnå fuld 

kapitalaflastning ved sekuritisering af erhvervslån. I den forbindelse følger det af bilag 11, pkt. 40, at 

et eksponeringsleverende pengeinstitut skal opgøre det risikovægtede beløb for en 

sekuritiseringposition ved at multiplicere eksponeringens størrelse med en risikovægt baseret på 

positionens kreditkvalitet, som kan bestemmes ud fra en rating fra et godkendt 

kreditvurderingsinstitut eller på anden vis, jf. pkt. 49-59. Risikovægtene i pkt. 49 er angivet i tabel 3. 

Tabel 3: Oversigt over kreditkvalitetstrin og risikovægtning ved sekuritiseringseksponeringer. 

Kreditkvalitetstrin 1 2 3 4 Øvrige kvalitetstrin 

Sekuritiseringsposition 20 % 50 % 100 % 350 % 1.250 % 

 

Af tabellen fremgår det tydeligt, hvor centralt kreditvurderingen af sekuritiseringspositionerne er for 

det udstedende pengeinstitut (se bilag 3 for oversigt over kreditvurderingers konvertering til 

kreditkvalitetstrin for sekuritiseringseksponeringer). Det fremgår af risikovægtene oven for, at et 

pengeinstituts mulighed for at opnå kapitalaflastning ved brug af sekuritisering begrænses af reglen i 

bilag 11, pkt. 23 (den kommende forordnings artikel 405). Desto større en risiko det 

eksponeringsleverende pengeinstitut pålægges at holde, desto mindre bliver 

kapitalaflastningseffekten.84 Det skyldes, at det eksponeringsleverende pengeinstitut skal indregne 

egne sekuritiseringseksponeringer ud fra de angivne risikovægte. Kræver investor, at den nederste 

tranche holdes af pengeinstituttet, da vil den nominelle værdi af eksponeringen skulle multipliceres 

med en risikovægt på 1.250 % efter pkt. 49, såfremt denne ikke er kreditvurderet (eller er ratet som 

speculative grade, jf. bilag 3). Et pengeinstitut med et solvenskrav på 8 % vil således skulle holde 

basiskapital i forhold til den nominelle værdi af den tilbageholdte eksponering i forholdet 1:1.85 

Følgende eksempel nedenfor kan illustrere, hvorledes pengeinstituttets solvens belastes.  

  

                                                           
84 Der er tale om en minimumsregel, hvorfor investorer kan kræve, at en større del af risikoen bæres af det 
eksponeringsleverende pengeinstitut. Se hertil også Udvalgsrapporten (2012), s. 60. 
85 Basiskapital = solvenskrav * risikovægtede aktiver => 100 % = 8 % * 1.250 %. 
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Eksempel 1: Opnåelse af kapitalaflastning ved tilbageholdelse af en del af first loss tranchen. 

 

I eksemplet opnår pengeinstituttet altså stadig en kapitalaflastning, om end denne er stærkt 

begrænset. Såfremt pengeinstituttet blev pålagt at holde 80 % af first loss tranchen, da ville 

instituttet ikke opnå kapitalaflastning ved at foretage sekuritisering. Dette kan vise sig at udgøre et 

alvorligt problem for et fremtidigt dansk marked, hvor det kan forventes, at investorerne vil kræve 

en vis tilbageholdelse af risiko i udstedelserne for at sikre pengeinstituttets incitamenter til at 

sekuritisere sunde lån og fortsætte en effektiv administration af lånene.86  

Opfylder et eksponeringsleverende pengeinstitut i stedet minimumskravet i 

kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, pkt. 23, ved tilbageholdelse 5 % af den nominelle værdi 

af hver af de trancher, der er solgt eller overført til investorerne,87 da vil pengeinstituttets 

kapitalaflastning kunne illustreres som i eksempel 2 nedenfor. 

  

                                                           
86 Sikring af pengeinstitutters incitament i den forbindelse behandles i afhandlingens kapitel 4. 
87 bilag 11, pkt. 23, litra a. 

Et pengeinstitut ønsker at sekuritisere en pulje ikke-ratede erhvervslån med en nominel værdi af 1 mio. kr. 

Pengeinstituttet pålægges af investor at bære 50 % af first loss tranchen, som udgør 100.000 kr. af den 

samlede nominelle værdi (dvs. 10 %). First loss tranchen hører under ”øvrige kreditkvalitetstrin", hvorfor 

eksponeringer i denne tranche skal vægtes med 1.250 % efter bilag 11 pkt. 49 (se bilag 3). 

Før sekuritisering 

Pengeinstituttet skal medregne erhvervslånene i de risikovægtede aktiver med 100 %. Pengeinstituttets 

risikovægtede aktiver skal derfor opgøres som: 

1 mio.kr. * 100 % = 1 mio. kr., 

hvorfor pengeinstituttet skal holde basiskapital svarende til 80.000 kr. (= 1 mio. kr. * 8 %)  

Efter sekuritisering 

Under de ovenstående forudsætninger vil pengeinstituttet skulle opgøre sine risikovægtede aktiver som: 

50.000 kr. * 1.250 % = 625.000 kr., 

Hvorfor pengeinstituttet skal holde basiskapital svarende til 50.000 kr. (= 625.000 kr. * 8 %).  
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Eksempel 2: Opnåelse af kapitalaflastning ved tilbageholdelse af 5 % af hver tranche. 

 

Vigtigheden af hvorledes risikoallokeringen foretages, fremgår tydeligt af ovenstående 

sammenhæng. Pengeinstituttets kapitalaflastning vil derfor blive kraftigt påvirket af investors krav til 

risikoallokeringen. 

Skal regeringens hensigt med et sekuritiseringsmarked for erhvervslån opnås, er det derfor 

nødvendigt, at pengeinstitutterne strukturerer transaktionen i henhold til 

kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11. Kun på denne måde kan sekuritisering frigøre likviditet til 

yderligere udlån til afhjælpning af særligt SMV’ers kapitalbehov. Ethvert krav til det 

eksponeringsleverende pengeinstitut om, at dette skal holde en del af de udstedte obligationer, vil 

modvirke den ønskede effekt om kapitalaflastning og dermed begrænse muligheden for øgede udlån 

til erhvervsvirksomheder. Som det vil fremgå af det følgende, er det dog nødvendigt, at 

pengeinstituttet bærer en del af risikoen ved de sekuritiserede lån med henblik på at sikre 

incitamenter i transaktionen. 

 

  

Med udgangspunkt i eksempel 1 antages det endvidere, at foruden first loss tranchen, som udgør 10 % af 

den samlede obligationsudstedelse, udstedes obligationerne i en mezzanine tranche med en rating 

svarende til kreditkvalitetstrin 3 og en senior tranche med en rating svarende til kreditkvalitetstrin 1. 

Mezzanine tranchen udgør 50 %, mens senior tranchen udgør 40 % af de udstedte obligationers nominelle 

værdi på 1 mio. kr. 

Igen kan effekten af sekuritiseringen udtrykkes i størrelsen af basiskapitalen, som pengeinstituttet må 

holde på baggrund af de sekuritiserede lån.  

Efter sekuritisering 

De risikovægtede aktiver skal opgøres som: 

(5 % * 100.000 kr. * 1.250 %) + (5 % * 500.000 kr. * 100 %) + (5 % * 400.000 kr. * 20 %) = 91.500 kr., 

hvorfor pengeinstituttet skal holde basiskapital svarende til 7.320 kr. (= 91.500 kr. * 8 %). 
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Kapitel 4 – Økonomiske problemer ved sekuritisering  

Som påvist i afhandlingens kapitel 2 er de positive effekter ved sekuritisering mangesidet, og anvendt 

korrekt kan det komme både virksomheder, pengeinstitutter og investorer til gavn. I forbindelse med 

sekuritiseringen af erhvervslån opstår der i mellemtiden en række økonomiske problemer, der udgør 

en trussel mod ethvert sekuritiseringsmarked. Dette kapitel har til formål at behandle problemerne, 

der opstår som følge af den asymmetriske information, der er indbygget i sekuritiseringsstrukturen 

og fremkomme med mulige løsninger hertil.  

4.1   Pengeinstituttets private information 

Når et pengeinstitut sekuritiserer lån opstår der asymmetrisk information, da pengeinstituttet 

besidder (privat) information omkring låntagerne i referenceporteføljen. Denne information er ikke 

tilgængelig for investorerne. I den traditionelle sekuritisering af erhvervslån afhænger investorernes 

afkast – i form af rentebetalingerne på de udstedte obligationer – udelukkende af de sekuritiserede 

låns rente og afdragsbetalinger,88 hvorfor det er afgørende for investor, at kvaliteten af lånene i 

referenceporteføljen er høj. Med henblik på at sikre investors interesse i at aftage obligationerne, må 

det derfor sikres, at den nødvendige information omkring lånene er tilgængelig for investor, der 

alternativt skal foretage sin investering på et uoplyst grundlag.  

Den asymmetriske information, der eksister i forholdet mellem pengeinstituttet og investorerne, 

medfører et incitamentsproblem, der udspringer af den prekontraktuelle informationsasymmetri, 

nemlig problemet med adverse selection.89 Adverse selection kan føre til prekontraktuel 

opportunistisk adfærd,90 hvilket i værste fald kan føre til markedets sammenbrud. Grundet 

asymmetrien er det afgørende for investorerne, at pengeinstitutterne har det fornødne incitament til 

at sekuritisere kvalitetslån. Det var netop sekuritiseringen af dårlige lån (særligt ”subprime lån”), der 

var en af de primære årsager til de finansielle markeders kollaps i 2007/08.91 

4.1.1  ”Market for Lemons” 

Problemet omkring asymmetrisk information og adverse selection kendes fra George Akerlofs teori 

om ”Market for Lemons.”92 I Akerlofs kendte teori tager han udgangspunkt i et marked for brugte 

biler, hvor det antages at brugte biler enten kan have en høj eller lav kvalitet. Biler af lav kvalitet 

                                                           
88 Der er tale om såkaldte “cash flow” CLO’er. 
89 Paul Milgrom & John Roberts (1992), s. 149. 
90 Paul Milgrom & John Roberts (1992), s. 150.  
91 Henrik Juul (2008) 
92 Akerlof (1970). 
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betegnes ”lemons”. Under antagelse af at en sælger af en brugt bil har fuld information omkring 

bilens sande kvalitet, og en køber alene har begrænset information herom, vil der opstå en risiko for, 

at biler af høj kvalitet ikke kan afsættes på markedet. Årsagen er, at en køber ikke kan skelne mellem 

biler af hhv. høj og lav kvalitet, hvilket bevirker, at en køber ikke vil betale den fulde pris for en brugt 

bil af høj kvalitet, når der er en sandsynlighed for, at han modtager en bil af lav kvalitet. Køberen må 

derfor nedjustere den forventede værdi. Prisen som køberen er villig til at betale vil derfor i 

gennemsnit ligge under den sande markedspris.93 Den private information, der præger markedet for 

brugte biler illustrerer den markedsfejl, der betegnes adverse selection. I sin ekstreme form vil denne 

asymmetriske information føre til et markedssammenbrud.  

I relation til sekuritisering af erhvervslån vil usikkerheden omkring kvaliteten (kreditkvaliteten) af de 

bagvedliggende lån føre en rationel investor til at forvente, at pengeinstituttet giver misvisende 

information omkring kvaliteten af lånene i referenceporteføljen. Det skyldes, at pengeinstituttet vil 

handle i egen interesse og udvælge lån af lav kvalitet og beholde lån af bedre kvalitet, da risikoen 

overflyttes til investor i transaktionen.94 Den asymmetriske information vil føre til, at investorerne 

kun er villige til at betale en pris, der gennemsnitligt ligger under den sande markedspris for lån af 

høj kvalitet. Den private information resulterer således i en ”lemon præmie”,95 der pålægges 

pengeinstituttet, som på baggrund heraf kan vælge enten at beholde lånene på balancen eller sælge 

disse (gennem sekuritisering). I den sammenhæng bemærkes det, at værdiskabelsen for 

pengeinstituttet i en sekuritiseringstransaktion består i rentespændet mellem afkastet genereret af 

lånene i referenceporteføljen (fratrukket omkostninger ved struktureringen gennem SPV’et)96 og 

afkastkravet på de udstedte obligationer. Et højere afkastkrav på obligationerne vil derfor alt andet 

lige medføre en lavere gevinst for pengeinstitutterne. Såfremt den asymmetriske information 

resulterer i en tilstrækkelig stor lemon præmie, da vil pengeinstitutterne ikke have incitament til at 

sekuritisere deres lån, og de vil således trække sig ud af markedet. Det skyldes, at investorernes 

                                                           
93 Et simpelt eksempel kan illustrere denne markedseffekt. Det antages, at en køber står over for to sælgere, A og B. 
Sælger A har en bil af høj kvalitet (H), mens sælger (B) har en bil af lav kvalitet (L). Biler af høj kvalitet koster på 
markedet 100, mens biler af lav kvalitet koster 50, og køber kan ikke skelne mellem H og L. Da der i eksemplet kun 
indgår to sælgere, er der 50 % sandsynlighed for, at køber får en bil af hhv. høj eller lav kvalitet. En rationel 
(risikoneutral) køber vil på denne baggrund være villig til at betale 75 for en bil (= 0,5x100+0,5x50). Ifølge Akerlofs 
teori vil dette føre til, at sælgeren af bil H vil trække sig ud af markedet, da han kender bilens sande kvalitet. I teorien 
vil alle biler af høj kvalitet forsvinde fra markedet, hvorefter der kun eksisterer biler af lavere kvalitet. 
Markedsmekanismen vil herefter fortsætte, til der ikke længere er et marked for brugte biler. 
94 Problemet betegnes som “cherry picking”, når et pengeinstitut udvælger lån på baggrund af egne interesser, jf. A. 
Primer & Andreas A. Jobst, s. 50. 
95 A. Primer & Andreas A. Jobst, s. 20. 
96 Når pengeinstitutter sekuritiserer udlån vil der som regel blive indgået en administrationsaftale (afsnit 2.2.1). Et 
vederlag i forbindelse med den fortsatte administration må indregnes i pengeinstituttets vurdering af, hvorvidt en 
given sekuritisering er profitabel. 
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afkastkrav i dette tilfælde vil være højere end låneporteføljens genererede cash flows. Da et 

pengeinstitut ikke må påtage sig en betalingsforpligtelse, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 

11, pkt. 8, litra c,97 vil et afkastkrav udover lånenes genererede cash flows kunne blive reflekteret i 

obligationernes kurs. Ved at udbyde obligationerne til under kurs 100 kan de manglende cash flows 

fra porteføljen opvejes derigennem. Drages en analogislutning til Akerlof (1970) vil særligt 

pengeinstitutter med låneporteføljer af høj kvalitet vælge at beholde lånene på balancen fremfor at 

anvende sekuritisering,98 hvilket vil efterlade et marked for sekuritisering af lån af lav kvalitet (mere 

risikofyldte lån). 

Et marked for sekuritisering af erhvervslån udgør i denne sammenhæng en yderligere udfordring qua 

aktivernes heterogenitet.99 Ved sekuritiseringen af erhvervslån kan de bagvedliggende lån variere på 

mange parametre, hvilket danner grundlag for større asymmetri. En udstedelse kan således være 

baseret på kassekreditter til en række mindre virksomheder, mens en anden udstedelse kan være 

baseret på sikrede lån til mellemstore virksomheder.100 Aktivheterogenitet udgør i den sammenhæng 

ikke alene en økonomisk fordel i form af diversifikation men også et økonomisk problem, der øger 

asymmetrien og behovet for gennemsigtighed i udstedelsen. 

Grundet den udtalte informationsasymmetri i sekuritiseringsstrukturen, er det vigtigt, at 

udstedelserne skaber informationssymmetri mellem aktørerne, så den beskrevne lemon præmie 

minimeres. Dette er både i investors interesse og pengeinstitutternes interesse.101 I 

kontraktteoretiske sammenhænge kan informationsasymmetrien traditionelt løses gennem to nært 

beslægtede strategier, nemlig signalering og screening.102 Ved signalering er det den informerede 

part, som forsøger at skabe symmetri, mens den ikke-informerede part forsøger at skabe symmetri 

ved screening.  

4.1.2 Signalering 

Signalering kan være medvirkende til at modvirke de negative effekter af asymmetrisk information 

ved at gøre investor i stand til at skelne mellem lån af god og dårlig kvalitet. I forbindelse med 

sekuritiseringen af erhvervslån kan pengeinstitutterne på forskellig vis signalere kvaliteten af de 

                                                           
97 Konsekvensen af en sådan betalingsforpligtelse vil være, at pengeinstituttet ikke opnår den ønskede 
kapitalaflastning.  
98 Pengeinstituttets værdiskabelse ved afhændelsen af lån fra balancen tages der ikke højde for i denne 
sammenhæng, men det anerkendes, at dette ofte er et af de primære formål med sekuritisering.   
99 Se afsnit 2.3.3 for nærmere beskrivelse af aktivernes heterogenitet. 
100 Eksempelvis en referenceportefølje, hvor samtlige lån er sikret ved virksomhedspant. 
101 På baggrund af Akerlof (1970) er det særligt pengeinstitutter med lån af høj kvalitet, der har interesse i at skabe 
symmetri. 
102 Paul Milgrom & John Roberts (1992), s. 155. 
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bagvedliggende lån. En mulig måde, hvorpå et pengeinstitut kan signalere kvalitet i 

referenceporteføljen, er ved selv at holde en del af risikoen ved udstedelsen.103 Dette kan 

eksempelvis ske ved, at pengeinstituttet holder den nederste tranche af de udstedte obligationer 

(first loss tranchen). På den måde påtager pengeinstituttet sig de første tab, der opstår som følge af 

manglende afbetaling på de sekuritiserede lån. Trancheringen kan på den måde være med til at 

reducere den negative effekt af adverse selection og forhindre, at pengeinstitutterne må betale en 

uforholdsmæssig stor lemon præmie. Som behandlet i afhandlingens afsnit 3.2, følger det af 

gældende ret (samt CRR IV, Artikel 405), at det eksponeringsleverende pengeinstitut som minimum 

skal beholde 5 % af risikoen i forbindelse med sekuritisering, når de udstedte obligationer aftages af 

penge- og realkreditinstitutter. Som bemærket i Udvalgsrapporten må det forventes, at markedets 

investorer vil kræve, at originator holder en større andel af risikoen end 5 %.104 Det kan derfor 

anføres, at en signalering alene kan være troværdig i denne sammenhæng, såfremt pengeinstituttet 

er villig til at påtage sig mere end minimumskravet. 

For at signalering skal være effektivt, er det afgørende, at signaleringen er troværdig,105 hvilket 

betyder, at det alene er i et pengeinstituts interesse at foretage en given signalering, såfremt en 

låneportefølje består af lån af høj kvalitet. Pengeinstitutter, der ønsker at markedsføre 

obligationerne som bestående af højkvalitetslån (selvom der i virkeligheden er tale om en pulje af 

lavkvalitetslån), vil, såfremt signalet er troværdigt, afholde sig fra at signalere. Er denne betingelse 

ikke opfyldt, vil dårlige lån stadig blive signaleret som værende gode, hvorfor signaleringen mister sin 

effekt over for investor. Der skal med andre ord være en straf ved at signalere høj kvalitet, når et 

pengeinstitut i virkeligheden har lån af lav kvalitet. Denne straf må desuden være større end den 

potentielle gevinst ved misvisende signalering.106 

Spørgsmålet bliver i denne henseende, om lovgivers krav om allokering af en del af risikoen til det 

eksponeringsleverende pengeinstitut udgør et troværdigt signal overfor investor i alle situationer. 

Særligt er det interessant at undersøge, hvorvidt et pengeinstituts villighed til at bære en større del 

af first loss tranchen end påkrævet af lovgiver udgør et troværdigt signal om højkvalitetslån. Det viser 

sig i mellemtiden, at pengeinstituttets villighed til at påtage sig risiko ved de udstedte obligationer 

ikke altid udgør et troværdigt signal. Der må i denne sammenhæng sondres mellem et pengeinstituts 

bevilling af lån med henblik på videresalg (”originate to distribute”) og bevilling af lån med henblik på 

                                                           
103 Dette fænomen betegnes under tiden som “skin in the game”. 
104 Udvalgsrapporten, s. 60. 
105 Paul Milgrom & John Roberts (1992), s. 155. 
106 I teorien siges signaleringen at være troværdig, såfremt et pengeinstitut med dårlige lån ikke er i stand til at 
signalere høj kvalitet. I forhold til tilbageholdelse af risiko vil et pengeinstitut med dårlige lån i praksis kunne signalere 
høj kvalitet, men vil afholde sig fra det grundet det forventede tab som følge af risikoallokeringen.  
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at beholde lånene på instituttets balance (”originate to hold”). Originate to distribute-modellen blev 

anvendt flittigt under finanskrisen, særligt ved bevilling af subprime lånene. 

Originate to distribute 

I dette scenarie, hvor pengeinstitutterne anvender systematisk sekuritisering (bevilger lån med 

henblik på sekuritisering), vil tilbageholdelse af risiko udgøre et troværdigt signal over for investor. 

Det skyldes, at pengeinstitutter i dette tilfælde ikke vil være interesseret i bevilge lån af lav kvalitet, 

såfremt instituttet selv bærer en væsentlig risiko for tab som følge af misligholdelse på disse lån. Så 

længe gevinsten ved at sekuritisere lån er større end det forventede tab som følge af 

risikoallokeringen, vil det være efficient for et pengeinstitut at gennemføre transaktionen. 107 I den 

forbindelse vil et pengeinstitut, der bevilger højkvalitetslån – og har en privat information herom – 

kunne bære en større del af risikoen ved de udstedte obligationer og stadig opnå en samlet gevinst 

sammenlignet med et pengeinstitut, der bevilger lavkvalitetslån (det forventede tab vil være større 

ved enhver given risikoallokering sammenlignet med pengeinstituttet med højkvalitetslån). Det 

afgørende element bliver derfor, at pengeinstitutterne ikke oplever et tab, hvis de ikke gennemfører 

transaktionen. Dette adskiller sig fra orginate to hold-modellen nedenfor. 

Originate to hold    

Skal et dansk marked igangsættes, må det forventes, at pengeinstitutterne også vil have interesse i at 

sekuritisere eksisterende erhvervslån, som ikke er blevet bevilget med henblik på videresalg.  

I dette scenarie udgør tilbageholdelse af risiko ikke længere et troværdigt signal. Det viser sig – en 

smule kontraintuitivt – at pengeinstitutter med dårlige lån faktisk vil være villige til at påtage sig en 

større del af first loss tranchen. Det springende punkt i forhold til ”originate to distribute”-modellen 

er, at alternativet til at gennemføre sekuritiseringen vil være at holde låneporteføljen til udløb og 

dermed realisere tabet på de dårlige lån. Det følger heraf, at pengeinstitutter, der forventer et stort 

tab på en låneportefølje, vil være mere tilbøjelige til at signalere, at de har lån af god kvalitet, da de 

kan begrænse deres tab til trods for, at de bærer en større del af risikoen.  

Pengeinstitutter vil på denne baggrund have incitament til at foretage signalering, så længe 

gevinsten er større end det forventede tab, som nu kan udtrykkes ved tabet som følge af 

tilbageholdelse af risiko fratrukket det realiserede tab ved at holde låneporteføljen til udløb. Det kan 

                                                           
107 Gevinsten for et pengeinstitut består af flere elementer som beskrevet i afhandlingens kapitel 2. For eksemplets 
skyld kan gevinsten betragtes som det vederlag et pengeinstitut opnår ved at forestå sekuritisering samt det løbende 
administrationsgebyr, pengeinstituttet oppebærer. Det antages, at gevinsten er den samme uanset kvaliteten af de 
bevilgede lån således, at det alene er det forventede tab, der afhænger af kvaliteten af lånene. Dette kan med 
rimelighed antages, da den asymmetriske information netop forhindrer investor i at skelne mellem lån af hhv. høj og 
lav kvalitet og dermed må tilbyde samme pris for disse. 
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altså udledes heraf, at der ikke er tale om en troværdig strategi, da pengeinstitutter med dårlige lån 

ud fra en tabsbegrænsningsstrategi vil kunne signalere større villighed til at bære risiko. Investorerne 

i et fremtidigt marked må være opmærksomme på denne kontraintuitive sammenhæng. 

Troværdigheden af et pengeinstituts tilbageholdelse af risiko vil afhænge af, hvilke lån 

pengeinstitutterne sekuritiserer (nuværende eller fremtidige). Dette betyder, at lovgivers krav om 

pengeinstitutters tilbageholdelse af en nettoøkonomisk interesse alene sikrer incitamentet til at 

bevilge højkvalitetslån, når lån gives med henblik på videresalg.  

Alternativ signalering 

Foruden signalering i form af tilbageholdelse af risiko vil pengeinstitutterne kunne forsøge at 

overbevise investor om kvaliteten af sine låneporteføljer på andre måder. Et pengeinstitut kunne i 

den forbindelse fristes til at stille garanti for de overførte fordringers vederhæftighed i henhold til 

GBL § 10. Dette må i mellemtiden anses som værende stridende mod betingelserne om opnåelse af 

kapitalaflastning i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, pkt. 4 og 8, som stiller krav om, at 

risikoen ved de overdragede fordringer de facto overføres til SPV’et (investorerne). I praksis kunne en 

tilbagekøbsklausul af dårlige lån tænkes indført, hvilket dog direkte strider mod 

kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, pkt. 8, litra e, som netop fastslår, at pengeinstituttet 

bevarer en reel eller indirekte kontrol over eksponeringerne, hvis pengeinstituttet er forpligtet til 

igen at påtage sig den overførte risiko. Sådanne forpligtelser bevirker altså, at pengeinstituttet ikke 

opnår den ønskede kapitalaflastning, jf. reglen i bilag 11, pkt. 4. Enhver signalering i form 

garantistillelse vil formentlig være i strid med hensynene bag kapitaldækningsbekendtgørelsens pkt. 

4 og 8, der skal sikre, at risikoen de facto afhændes fra det eksponeringsleverende pengeinstituts 

balance.  

Pengeinstitutternes mulighed for at offentliggøre information omkring låntagerne i 

referenceporteføljen er begrænset af fortrolighedspligten i FIL § 117, stk. 1, som analyseres i 

afhandlingens afsnit 5.2. Såfremt det tillades, at pengeinstitutterne offentliggør sådan information, 

vil dette kunne give investor mulighed for at foretage egne undersøgelser (screening). 

4.1.3 Screening 

Som påpeget udgør signalering i form af risikoallokering ikke altid et troværdigt signal. Investor vil 

derfor benytte sig af screening i forsøget på at undersøge puljen af erhvervslån. Screening kan opnås 

ved, at investor foretager egne kreditvurderinger af lånene i referenceporteføljen. Det må dog 

bemærkes, at behovet for brugen af pengeinstitutter som finansielle mellemled netop berettiges af 

de betydelige transaktionsomkostninger, der afholder kapitalmarkedets investorer fra at placere 

midler direkte i virksomhederne. I praksis sker screening af lånene ved kreditvurderingsinstitutters 
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undersøgelse af lånene, som indirekte udtrykkes ved ratingen af de udstedte obligationer i 

trancher.108 Således vil et kreditvurderingsinstitut eksempelvis kræve, at first loss tranchens størrelse 

udvides, hvor der er tale om mere risikable lån. Dette kommer til udtryk ved, at senior tranchen og 

mezzanine trancherne vil udgøre en mindre del af den samlede udstedelse.109 I denne sammenhæng 

må kreditvurderinger af fremtidige udstedelser forventes at udgøre en central rolle i forsøget på at 

beskytte investor mod et marked for sekuritisering af dårlige lån. På samme måde som det er 

tilfældet med pengeinstitutterne, er kreditvurderingsinstitutterne specialiseret i at foretage netop 

kreditvurdering. Grundet erfaringerne fra finanskrisen må det dog forventes, at investorer i øget 

omfang vil foretage egne undersøgelser af de bagvedliggende aktiver i referenceporteføljen. Den 

tidligere udviste tiltro til kreditvurderingsinstitutters rating har lidt et alvorligt knæk på grund af de 

massive nedgraderinger i perioden 2007 og frem (se bilag 5, der viser antallet af nedgraderinger 

foretaget af de S&P, Moody’s og Fitch i perioden 2007 Q1 til 2010 Q1).   

4.2   Sikring af pengeinstitutternes incitament postkontraktuelt 

Moral hazard udgør den anden negative effekt af den asymmetriske information, der præger et 

marked for sekuritisering af erhvervslån. Moral hazard er et spørgsmål om postkontraktuel 

opportunistisk adfærd. Moral hazard teorien tager sit udgangspunkt i principal-agent teorien, hvor 

opportunistisk adfærd risikerer at opstå, når en principal ikke til fulde kan observere en agents 

handlinger. Når principalen ikke kan observere agentens handlinger, opstår der en risiko for, at 

agenten følger egne (private) interesser på bekostning af principalen og muligvis andre.110 Moral 

hazard som begreb stammer oprindeligt fra forsikringsindustrien,111 hvor det bliver anvendt om 

forsikringstageres tendens til at ændre adfærd efter at have udtaget forsikring. Det er således 

forventeligt for en forsikringsgiver, at forsikringstager vil være mindre tilbøjelig til at tage 

forholdsregler mod tab eller minimere tab, når forsikringstageren har dækning for det fulde tab (hele 

risikoen). Den asymmetriske information gør det umuligt for principalen at observere agentens 

handlinger.  

Faren for pengeinstitutternes opportunistiske adfærd postkontraktuelt ligger i pengeinstitutternes 

fortsatte engagement i forhold til de sekuritiserede lån. I en traditionel sekuritisering vil 

pengeinstituttet som tidligere påpeget nemlig fortsætte med at administrere lånene i 

                                                           
108 Da det som oftest er pengeinstituttet, der betaler for kreditvurderingsinstituttets rating, kan dette også anses som 
en signalering fra instituttets side. I den henseende er der tale om et troværdigt signal, da dårlige lån ikke kan opnå 
samme høje rating fra kreditvurderingsinstitutterne. 
109 Se oversigt over Sandown Gold udstedelsen som eksempel herpå i bilag 2.  
110 Paul Milgrom & John Roberts (1992), s. 167. 
111 Paul Milgrom & John Roberts (1992), s. 167. 
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referenceporteføljen efter, at lånene er overdraget til SPV’et. Dette er en følge af det forhold, som 

pengeinstituttet har til virksomhederne, hvis lån indgår i referenceporteføljen. Det må i denne 

sammenhæng erkendes, at den videre monitorering af debitorerne i låneporteføljen alene kan 

varetages effektivt af pengeinstituttet selv, da hverken SPV’et eller investorerne vil have kompetence 

eller organisation til at foretage en løbende monitorering.112 I den sammenhæng er det afgørende, at 

pengeinstituttet har incitament til at behandle lånene i referenceporteføljen på samme måde som 

pengeinstituttets egne lån (lån der stadig er på instituttets balance). Det kan frygtes, at 

pengeinstituttet postkontraktuelt ikke har incitament til eksempelvis at restrukturere de solgte lån 

eller give yderligere kredit, hvor dette er nødvendigt. Pengeinstituttets incitament til at foretage den 

nødvendige tabsbegrænsning vil være ringere sammenlignet med situationen, hvor pengeinstituttet 

står til at bære hele tabet som følge af eksempelvis konkurs blandt debitorerne. Rationalet bag den 

behandlede 5 %-regel skal formentligt også findes i netop sikringen af de postkontraktuelle 

incitamenter. Hvor et pengeinstituts tilbageholdelse af risiko i nogle tilfælde udgør et troværdigt 

signal prekontraktuelt, vil en større tilbageholdelse af risiko entydigt resultere i større incitament til 

at fortsætte en effektiv inddrivelse og administration af de overdragede lån postkontraktuelt. Derfor 

udgør lovgivers minimumskrav en vigtig beskyttelse for den fortsatte administration. Det kan dog 

undre, at lovgiver ikke har gjort dette til en regel, der pålægges det udstedende institut frem for den 

nuværende tilgang, hvor kravet pålægges investorinstitutter. Dette er ikke ændret i den vedtaget 

forordning, der træder i kraft 1. januar 2014, hvilket fremgår af CRR IV’s Artikel 405. Effekten af 

lovgivers udformning af reglen er, at pengeinstituttets tilbageholdelse af risiko alene er påkrævet, 

når der er tale om investorinstitutter og altså ikke ved eksempelvis private investorer, 

pensionskasser og forsikringsselskaber. Dog må det forventes, at også disse vil stille sådan krav om 

tilbageholdelse af risiko henset til faren for den opportunistiske adfærd. Et pengeinstitut vil i teorien 

kun have det rette incitament til at fortsætte en effektiv administration af lånene postkontraktuel, 

når omkostningen ved at foretage den nødvendige tabsbegrænsning er mindre end det forventede 

tab. Alt andet lige vil dette incitament være større, jo større en risiko pengeinstituttet bærer.     

I sikringen af de rette incitamenter for pengeinstitutterne må det endvidere forventes, at 

omdømmeeffekter spiller ind. Danske pengeinstitutter, der vil benytte sig af systematisk 

sekuritisering af erhvervslån, vil have en interesse i, at kvalitetslån sekuritiseres med henblik på sikre 

en løbende efterspørgsel. Obligationerne må forventes at blive udstedt i serier, hvorfor en dårligt 

præsterende referenceportefølje vil påvirke efterspørgslen efter senere udstedelser. Netop 

omdømmeeffekten kan være med til at straffe pengeinstitutter, der ønsker at udnytte den 
                                                           
112 I forholdet til låntageren vil låntagers opportunistiske adfærd i teorien kunne begrænses i højere grad, når 
pengeinstituttet fortsat administrerer lånene. 
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asymmetriske information til at markedsføre dårlige lån som værende gode, herunder at negligere 

den fortsatte administration. 

4.3   Risikoallokering versus kapitalaflastning 

Lovgivningen foreskriver en risikoallokering i forbindelse med sekuritiseringen af aktiver, hvoraf det 

følger, at originator skal holde en nettoøkonomisk interesse på minimum 5 % af de udstedte 

værdipapirer, når institutter skal aftage værdipapirerne. Ud fra et incitaments- og 

risikoallokeringssynspunkt er denne regel medvirkende til, at pengeinstitutternes incitamenter 

sikres. Det skyldes, at pengeinstituttet bærer en del af risikoen i tilfælde af misligholdelse i 

referenceporteføljen. Det må i mellemtiden forventes, at investorerne vil kræve en større allokering 

af risiko til pengeinstituttet, da 5 %-reglen alene udgør en minimumsregel. I risikoallokeringen må 

pengeinstitutternes mulighed for at opnå kapitalaflastning i mellemtiden ikke elimineres, da dette er 

en vigtig forudsætning, hvis sekuritiseringen skal føre til øgede udlån til erhverv, jf. afhandlingens 

afsnit 3.2. Såfremt investorerne kræver, at en uforholdsmæssig stor del af risikoen bæres af 

pengeinstitutterne, vil de risikovægtede aktiver ikke blive nedbragt i et tilstrækkeligt omfang, og 

dermed ikke frigøre den nødvendige kapital til yderligere udlån. Dette står i direkte kontrast til 

sikringen af pengeinstituttets incitamenter og udgør en modsatrettet interesse i forhold til 

investorerne.   

Dette trade-off mellem risikoallokering og kapitalaflastning bliver afgørende for, om regeringens håb 

om øgede udlån opnås. Balancen ligger i, at både udbudssiden (pengeinstitutterne) og 

efterspørgselssiden (investorerne) skal finde transaktionen attraktiv. 

På baggrund af ovenstående er det derfor vigtigt, at lovgiver tillader en effektiv 

informationsudveksling i udstedelsen af obligationerne, da dette vil være nødvendigt med henblik på 

at minimere den omtalte lemon præmie. En effekt, som vi i Danmark af naturlige årsager ikke er i 

stand til at måle på nuværende tidspunkt, er en eventuel ændring i lånestandarder som følge af 

pengeinstitutters mulighed for at sekuritisere lån. I finanskrisen blev det erfaret, hvor vigtig 

incitamentsstrukturen netop er for sekuritiseringen af aktiver, da huslån blev givet til dårlige kunder 

fordi, långiver solgte lånet videre umiddelbart efter at have bevilget lånet. 113 Frygten er således, at 

pengeinstitutters lånestandarder forringes, når lån gives med henblik på sekuritisering. De 

nuværende danske lån må antages at være bevilget med henblik på at holde disse på 

pengeinstitutternes balance, hvilket alt andet lige giver et stærkere incitament til at bevilge sunde 

lån.  

                                                           
113 ”Subprime lån”. Se Henrik Juul (2008).  
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Lovgiver har forsøgt i kapitaldækningsbekendtgørelsen at undgå den opportunistiske adfærd, der 

særligt er knyttet til originate to distribute-modellen, ved at betinge, at pengeinstituttet skal 

anvende de samme sunde og veldefinerede kriterier for kreditgivning i overensstemmelse med 

kravene i FIL § 71, stk. 1, nr. 1-8, på eksponeringer, der skal sekuritiseres.114 Det betyder, at processer 

for godkendelse, ændring, fornyelse og refinansiering af kreditter, der anvendes på et pengeinstituts 

egne lån, ligeledes skal anvendes når lånene gives med henblik på sekuritisering.115 Overholdes dette 

ikke, kan pengeinstituttet igen ikke opnå kapitalaflastning, jf. bilag 11, nr. 36.  Reglen kan siges at 

udgøre en straf fra lovgivers side, da pengeinstitutterne i disse tilfælde ikke kan fratrække 

eksponeringer fra de risikovægtede aktiver. Netop grundet asymmetrisk information må det dog 

erkendes, at brud på en sådan regel kan være svært at påvise. Den reelle beskyttelse af investorerne 

skal derfor formentlig findes i reglen om pengeinstituttets pligt til at tilbageholde en nettoøkonomisk 

interesse på ikke mindre end 5 %. En mistro vil blive afspejlet i investorernes krav til 

pengeinstituttets tilbageholdelse af risiko.116 

  

                                                           
114 Kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 11, nr. 35. Igen er der tale om krav til investor, hvilket betyder, at kravet 
som udgangspunkt alene er gældende når investor er et institut omfattet af bekendtgørelsens anvendelsesområde. 
115 Se kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, pkt. 35, 2. punktum. 
116 I den forbindelse må det bemærkes, at kravet i praksis også kan stilles af kreditvurderingsinstitutterne, som ved 
ratingen af obligationerne vil kræve, at pengeinstituttet påtager sig en del af risikoen, såfremt en høj rating skal 
tildeles de øvre trancher.   
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Kapitel 5 – Gældende ret  

I dette kapitel vil den traditionelle sekuritiseringsstruktur blive analyseret i henhold til gældende 

dansk ret. Den traditionelle struktur anvendes særligt i common law jurisdiktioner, hvorfor en 

analyse i henhold til dansk ret er nødvendig. I analysen vil fokus være på overdragelsesfasen i 

sekuritiseringstransaktionen, hvor låneporteføljen overdrages fra pengeinstituttet til SPV’et. Særligt 

vil sikringsaktens iagttagelse, som er et krav for opnåelse af kapitalaflastning samt debitorernes 

modregningsadgang117 blive analyseret ligesom, at de særlige regler om pengeinstitutters 

videregivelse af fortrolige oplysninger vil blive analyseret på baggrund af nødvendigheden af 

informationssymmetri i transaktionen. For den videre behandling af overdragelsen antages det, at 

erhvervslånene udgør simple gældebreve omfattet af GBL kapitel III. 

5.1   Overdragelse af låneporteføljen 

Når lånene overdrages fra pengeinstituttet til SPV’et, er der reelt set tale om et traditionelt 

kreditorskifte. Som følge af overdragelsen af lånene bliver SPV’et kreditor i forhold til debitorerne i 

referenceporteføljen. Det må derfor i første omgang fastslås, om der eksisterer en fri overførlighed 

af lånene fra pengeinstituttet til SPV’et, og dernæst hvorledes parternes retsstilling påvirkes som 

følge heraf. Dette er illustreret i figur 5.  

Figur 5: Illustration af kreditorskiftet ved overdragelsen af låneporteføljen fra pengeinstituttet til SPV’et. 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen frembringelse. 

Forklaring: L er en forkortelse for lån og angiver, at en låneportefølje består af et større antal lån. 

                                                           
117 Wood (2008) s. 462 påpeger, at en effektiv overdragelse uden meddelelsespligt og modregningsadgang er 
afgørende i forbindelse med overdragelsen af fordringerne. 
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I dansk ret er det en almindelig obligationsretlig grundsætning, at der ved et kreditorskifte som 

udgangspunkt ikke kræves samtykke fra debitor, mens overdragelse af forpligtelser – et debitorskifte 

– kræver samtykke fra kreditor.118 Den frie overførlighed af rettigheder, som kreditorskiftet er 

resultatet af, skal ses som et udtryk for, at det som udgangspunkt ikke har betydning for debitor, om 

han skal betale over for den ene eller den anden kreditor. Det er derfor udgangspunktet, at 

pengeinstitutter frit kan overdrage lånene til et SPV. En begrænsning i den frie overførlighed af 

rettigheder kræver således særlig hjemmel i lovgivningen eller i individuel aftale mellem parterne. 

Overordnet set er der tre forhold, som kan forhindre et kreditorskifte: (i) hensyn til kreditor, (ii) 

hensyn til debitor og (iii) privatretlige dispositioner i form af aftale mellem debitor og kreditor i 

skyldforholdet.119  

I forhold til kreditors egen interesse er der i Retsplejeloven indsat regler, som forhindrer et 

kreditorskifte i særlige situationer.120 Det må dog konkluderes, at der ikke foreligger sådanne særlige 

beskyttelseshensyn til et pengeinstitut, som kan forhindre en overdragelse af fordringsporteføljen. 

Pengeinstituttet har tværtimod en interesse i at kunne overdrage lånene, da pengeinstituttet på den 

måde kan fremskaffe kapital og afhænde risikofyldte aktiver fra balancen. 

I forhold til eventuelle debitorhensyn antages det almindeligvis i den juridiske litteratur, at fordringer 

er uoverførlige, hvis det er almindeligt, at debitor i henhold til fordringer af den pågældende art 

lægger afgørende vægt på kreditors person.121 Såfremt debitorerne i låneporteføljen tillægger det 

afgørende vægt, at det netop er det långivende pengeinstitut, der vedbliver at være kreditor i 

forholdet, kan dette altså forhindre sekuritiseringen af netop det eller de lån, hvor dette forhold gør 

sig gældende. Kreditors person er i denne sammenhæng særligt afgørende, hvor der er tale om 

fordringer på andet end penge.122 Ved overdragelse af erhvervslånene i forbindelse med 

sekuritisering er der netop tale om fordringer på penge, hvorfor det vurderes, at der som 

udgangspunkt ikke foreligger særlige hensyn til debitor, der taler for, at et pengeinstitut er afskåret 

fra at overdrage sine erhvervslån.  

Foruden beskyttelsen af hensynene til kreditor og debitor er det muligt for parterne at indgå aftale, 

der begrænser kreditors mulighed for at overdrage en given fordring. I denne sammenhæng 

                                                           
118 Se hertil blandt andet Bo von Eyben (2008), s. 49.  
119 Henholdsvis virksomhederne og pengeinstituttet. 
120 Dette gælder eksempelvis RPL § 511, stk. 1, som vedrører forbud mod udlæg i løn før på 8. dagen for dens 
udbetaling samt RPL § 512, stk. 2 om forbud mod udlæg i underholdsbidrag. Fælles for Retsplejelovens regler om 
forbud mod kreditorskifte er dog, at de vedrører hensynet til kreditor selv. 
121 Bo von Eyben (2008), s. 49. 
122 Bo von Eyben (2008), s. 49. Også Andreas Tamasauskas (2003), s. 217 anfører, at det er fast antaget, at kreditors 
identitet som udgangspunkt gælder i tilfælde, hvor der ikke er tale om fordringer på penge. 
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bemærker Andreas Tamasauskas følgende i relation til aftaler om erhvervslån: ”det [kan] ikke afvises, 

at kredittagere – navnlig i forbindelse med meget store erhvervslån – betinger sig, at fordringerne 

ikke efterfølgende kan overdrages til en anden kreditor. Rationalet bag en sådan bestemmelse vil ofte 

være det, at kredittageren måske netop har valgt den pågældende bank som kreditgiver udfra en 

forudsætning om, at denne måske vil være mere lempelig med hensyn til restancer eller 

misligholdelse generelt end andre banker.”123 En sådan aftale, påpeger forfatteren, vil navnlig kunne 

findes i større erhvervsudlån, hvilket vil være et udtryk for låntagers forhandlingsstyrke. I disse 

tilfælde vil den kredittagende virksomhed aktivt kunne indføre i låneaftalen, at lånet ikke kan 

videresælges eller overdrages. Anvendelsen af sådanne aftaler i forbindelse med mindre 

erhvervsudlån må dog antages at være stærkt begrænset, såfremt de overhovedet findes.124 Dette 

skyldes formentligt, at låntagers forhandlingsstyrke er stærkt svækket sammenlignet med store 

erhvervskunder, hvorfor pengeinstituttet i høj grad dikterer lånevilkårene for aftalen. En mere simpel 

forklaring på udeblivelse af sådanne klausuler, skal formentlig findes i rationalet bag dansk rets 

hovedregel om kreditorskifte, nemlig at debitor som udgangspunkt er indifferent i forhold til 

kreditors person.  

På denne baggrund findes det, at et pengeinstitut frit kan overdrage en portefølje af lån til et SPV, 

såfremt der ikke er indgået særskilt aftale, der forhindrer et sådan kreditorskifte.   

5.1.1 Beskyttelse af SPV’ets ret til de underliggende lån 

I forbindelse med overdragelsen af fordringerne fra pengeinstituttet til SPV’et er det afgørende, at de 

fornødne sikringsakter iagttages således, at SPV’et opnår den nødvendige beskyttelse over for 

pengeinstituttets kreditorer, da dette først og fremmest er et krav i forhold til pengeinstituttets 

aflastning af de risikovægtede aktiver, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, pkt. 8, litra b.125 

Som antaget ovenfor er der ved erhvervslån tale om simple gældsbreve, hvorfor GBL kapitel III finder 

anvendelse på overdragelsen af puljen af erhvervslån. Det følger af GBL § 31, stk. 1, at overdragelsen 

af et simpelt gældsbrev til eje eller sikkerhed ikke har gyldighed over for overdragerens kreditorer, 

medmindre skyldneren har fået underretning om overdragelsen. SPV’et opnår altså tingsretlig 

beskyttelse ved at underrette debitorerne i referenceporteføljen. Iagttagelsen af sikringsakten 

beskytter således SPV’et og dermed ultimativt obligationsejerne mod pengeinstituttets kreditorer. 

Denuntiation kan foretages af både pengeinstituttet (overdrageren) og SPV’et (erhververen), hvilket 

følger af GBL § 31, stk. 1. Da SPV’et ikke har nogen ansatte, og pengeinstituttet allerede har kontakt 

                                                           
123 Andreas Tamasauskas (2003), s. 216. 
124 Andreas Tamasauskas (2003), s. 216. 
125 Se nærmere afsnit 3.2. 
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til debitorerne i fordringsporteføljen (qua de eksisterende låneforhold), vil det være nærliggende, at 

pengeinstituttet forestår denuntiationen.126 Denuntiationen i forhold til sekuritiseringsstrukturens 

aktører er illustreret i figur 6 nedenfor. 

Figur 6: Denuntiation af debitorerne i låneporteføljen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen frembringelse. 

Forklaring: L er en forkortelse for lån og angiver, at en låneportefølje består af et større antal lån.  

Denuntiationen i forhold til sekuritiseringen af erhvervslån adskiller sig således ikke fra overdragelsen 

af andre simple fordringer, hvorfor de almindelige regler om denuntiation skal iagttages ved 

underretningen af debitorerne i låneporteføljen. Det er ikke hensigten med denne afhandling at 

behandle spørgsmålet om denuntiation særskilt, og det skal derfor i denne forbindelse blot 

bemærkes, at lovteksten i gældsbrevsloven ikke opstiller nærmere krav til denuntiationens karakter 

og indhold. Det følger dog af retspraksis, at denuntiationen skal være både klar og tydelig, jf. hertil 

blandt andet U1987.915H.127 Det retspraksis udviklede krav om tydelighed betyder, at 

denuntiationen må fremtræde som en formel meddelelse om overdragelse. På grund af reglen i GBL 

                                                           
126 I den forbindelse må det erindres, at det er i SPV’et og obligationsejernes interesse at foretage denuntiation, 
hvorfor en sådan aftale om, at pengeinstituttet forestår denuntiationen formentlig vil blive verificeret. I tillæg hertil 
følger det (som gennemgået i afsnit 3.2), at det er et krav for kapitalaflastning, at aktiverne bringes uden for 
pengeinstituttets kreditorer. Dette vil give pengeinstituttet et incitament til at forestå behørig denuntiation.  
127 Højesteretsafgørelsen vedrørte K’s overdragelse af en fordring på restkøbesum til banken (B). B gav herefter 
skyldneren J meddelelse om, at fordringerne var deponeret i banken. Af bankens meddelelse fremgik følgende: 
”Herved meddeles, at fordringer i henhold til ovennævnte - - - skøde er deponeret i banken. Renter og ordinære afdrag 

kan indtil videre indbetales til sælger, hvorimod ekstraordinære afdrag indtil videre bedes indbetalt til banken.” 
Højesteret kom i sin afgørelse frem til, at bankens (erhververens) meddelelse til debitor om deponering ikke kunne 
anses som tilstrækkeligt klar. 
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§ 31, stk. 1 er det nødvendigt, at samtlige debitorer i fordringsporteføljen denuntieres ved 

overdragelse af fordringerne fra pengeinstituttet til SPV’et. I forbindelse med sekuritisering kan 

denne underretningspligt udgøre et praktisk problem eftersom, at antallet af debitorer i 

fordringsporteføljen kan være betragteligt.128 Foruden det praktiske problem i at forestå 

denuntiation til et større antal af debitorer, kan pengeinstitutter have kommercielle 

betænkeligheder ved, at debitorerne bliver bevidste om overdragelsen af deres lån. 129 Sådanne 

kommercielle betænkeligheder er i høj grad de samme, som gør sig gældende ved factoring, nemlig 

at det kan give et uønsket signal om, at virksomheden er i likviditetsproblemer. Denuntiation er dog 

en nødvendighed, såfremt sikringsakten skal iagttages, hvilket er forudsætningen for, at et 

pengeinstitut kan opnå den ønskede kapitalaflastning. Det er ydermere et krav, hvis investors 

interesse i at aftage obligationerne skal sikres, at disse har sikkerhed i de bagvedliggende fordringer. 

SPV’ets rettighed til lånene er altså en forudsætning for transaktionen.  

Denuntiationspligten forhindrer således ikke ud fra en nøgtern juridisk betragtning, at danske 

pengeinstitutter kan sekuritisere erhvervsudlån og samtidig opnå den ønskede kapitalaflastning, men 

udgør i høj grad et kommercielt og praktisk problem, der vurderes at være medvirkende til 

pengeinstitutternes til dato udeblevne anvendelse af sekuritisering som finansieringsform og 

risikohåndteringsværktøj.  

Særligt om GBL § 31, stk. 3 

I dansk ret er det under særlige omstændigheder muligt at foretage såkaldt denuntiationsfri 

overdragelse i henhold til GBL § 31, stk. 3. Såfremt sekuritisering af erhvervsudlån falder ind under 

anvendelsesområdet for GBL § 31, stk. 3, vil det løse det kommercielle og praktiske problem som 

meddelelsespligten udgør. Af bestemmelsens ordlyd fremgår det, at ”når en handelsvirksomhed eller 

en bogføringspligtig erhvervsvirksomhed af anden art overdrages sammen med virksomhedens 

udestående fordringer, anvendes disse regler dog kun, hvis overdragelsen sker til sikkerhed.”130 

Såfremt denuntiationsfri overdragelse skal være mulig, skal der således for det første være tale om 

overdragelse af en ”bogføringspligtig erhvervsvirksomhed". Som Lennart Lynge Andersen bemærker, 

er terminologien uden selvstændigt indhold da alt, hvad der med rimelighed kan kaldes for en 

                                                           
128 Eftersom at puljering af erhvervsudlån indtil nu ikke har været brugt til sekuritisering i Danmark, er der ikke data på 
antallet af underlæggende debitorer i fordringsporteføljen. Af internationale erfaringer fra Lloyds serie af Sandown 
Gold udstedelser varierer antallet af lån betragteligt fra ca. 1.700 låntagere (2010) og op til ca. 10.000 låntagere 
(2012). Antallet af lån afhænger af størrelsen på lånene. Se hertil også Udvalgsrapporten (2012), s. 38.   
129 Wood (2008), s. 464, anfører, at lande, hvor der skal ske såkaldt ”notice to debtors” kan gøre sekuritisering 
upraktisk, medmindre der eksisterer en undtagelse hertil. 
130 Med ”disse regler” henvises der til denuntiationspligten i GBL § 31, stk. 1. 
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erhvervsvirksomhed, efter bogføringslovens § 1 har pligt til at føre forretningsbøger.131 Til dette 

anfører Henrik Stig Møller i U 1982 B.344, at ”For at opnå et rimeligt, klart kriterium for hvilke delvise 

overdragelser, der falder ind under Gbl. § 31, stk. 3, synes man at måtte blive stående ved, at der skal 

være tale om overdragelse af ikke nødvendigvis en selvstændig, juridisk person, men derimod af en 

handels- eller anden erhvervsvirksomhed for hvilken der, hvis virksomheden var drevet som 

selvstændig, juridisk person, ville have eksisteret bogføringspligt, men derudover at der også rent 

faktisk før overdragelsen er sket selvstændig bogføring for den overdragne virksomhedsdel.” Det 

afgørende må derfor være, om der er tale om en selvstændig økonomisk enhed.132 

For det andet må der ikke være tale om overdragelse til sikkerhed, hvilket følger modsætningsvis af 

ordlyden af § 31, stk. 3. Et af formålene med traditionel sekuritisering er, at fordringsporteføljen skal 

overdrages til SPV’et til eje eftersom, at kapitalaflastning er betinget heraf. Betingelsen om at 

overdragelsen skal ske til eje, kan derfor med rette anses for opfyldt i den traditionelle sekuritisering.  

Spørgsmålet bliver herefter, om en pulje af fordringer falder ind under virksomhedsbegrebet. Dette 

spørgsmål blev til dels behandlet i U1969.267 SH. I sagen solgte et aktieselskab sin virksomhed 

bestående af blandt andet udestående fordringer, varelager, et tilgodehavende, m.v. Af 

købesummen på 1. mio. kr. udgjorde værdien af de udestående fordringer lidt over halvdelen. Til 

spørgsmålet om, hvorvidt overdragelsen kunne anses som værende omfattet af GBL § 31, stk. 3 

(denuntiationsfri overdragelse) bemærkede Sø- og Handelsretten følgende: ”Da der praktisk taget 

intet var af værdi udover de udestående fordringer og inventaret, kan salget ikke bedømmes som salg 

af fordringer i forbindelse med salg af en virksomhed, jfr. § 31, stk. 3, i Gældsbrevlov nr. 146 af 14. 

april 1938, blot fordi det er betegnet således i aftalen”.133 Sø- og Handelsretten vurderede altså, at 

der ikke var tale om salg af en virksomhed, men blot en camoufleret fordringsoverdragelse.134  

Muligheden for at anvende GBL § 31, stk. 3 ved sekuritisering i traditionel forstand må på denne 

baggrund anses for udelukket. Undtagelsen i GBL § 31, stk. 3, vil alene kunne anvendes i det tilfælde, 

hvor pengeinstituttet har oprettet en særlig finansfunktion, som drives i selskabsform og varetager al 

fakturering, bogholderi, inkasso etc. I sådan et tilfælde ville der ske en overdragelse i henhold til § 31, 

stk. 3. 135 Der må dog stilles spørgsmålstegn ved, om SPV’et vil kunne acceptere en overtagelse af en 

eksisterende virksomhed herunder de potentielle krav, som kan opstå i relation hertil. I den 

forbindelse må det holdes for øje, at SPV’ets eneste funktion netop bør være at eje de pågældende 

                                                           
131 Lennart Lynge Andersen (2007), s. 223. 
132 Se også Vibeke Krag og Andreas Tamasauskas (2004), s. 120. 
133 Ordlyden af den citerede bestemmelse modsvarer den nuværende GBL § 31, stk. 3. 
134 Lennart Lynge Andersen (2007), s. 223. 
135 Vibeke Krag og Andreas Tamasauskas (2004), s. 92. 
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fordringer. Det vurderes på denne baggrund ikke at være en hensigtsmæssig løsning. Ovenstående 

betyder, at fordringsdebitorerne skal denuntieres i forbindelse med sekuritiseringen af erhvervslån, 

såfremt det formålsbestemte selskab skal opnå den påkrævede tingsretlige beskyttelse, jf. GBL § 31, 

stk. 1. Dansk ret udgør på dette område et praktisk hindring for et sekuritiseringsmarked. 

5.1.2 Modregning
136

 

Da sekuritiseringen i overdragelsesfasen kan betegnes som en simpel overdragelse af fordringer, 

opstår der imidlertid et yderligere problem i forbindelse med overdragelsen af lånene til SPV’et. Efter 

dansk ret har debitor nemlig en lovhjemlet adgang til at foretage modregning under nærmere 

opfyldte betingelser, hvilket risikerer at påvirke rentebetalingerne på investors obligationer, da disse 

er afhængige af rente- og afdragsbetalingerne på lånene i referenceporteføljen. Problematikken 

bliver aktuel i det tilfælde, hvor virksomheder, hvis lån indgår i fordringsporteføljen, ligeledes har 

indeståender i det pågældende pengeinstitut, der gennemfører sekuritiseringen. Investorerne på et 

fremtidigt marked vil skulle kompenseres for den risiko en eventuel modregningsadgang udgør. 

Situationen er illustreret nedenfor i figur 7. 

Figur 7: Debitorerne i låneporteføljens adgang til modregning over for SPV’et. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen frembringelse. 

Forklaring: L er en forkortelse for lån og angiver, at en låneportefølje består af et større antal lån.  

                                                           
136 Indledningsvist skal det bemærkes, at det i det følgende er såkaldt ”tvungen” modregning, der vil blive behandlet, 
altså modregnerens mulighed for ensidigt at foretage modregning uden foregående aftale herom. En aftalt 
modregning mellem virksomhederne i fordringsporteføljen og pengeinstituttet vil som udgangspunkt skulle 
respekteres i henhold til GBL § 27, hvorefter erhververen ikke opnår bedre ret end overdrageren.  
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Hjemlen for debitorerne i låneporteføljen til at foretage modregning overfor SPV’et findes i GBL § 28, 

som sætter rammerne for en skyldners ret til over for en erhverver at modregne en fordring på 

overdrageren. Det følger heraf, at skyldneren kan benytte en fordring på overdrageren til 

modregning, såfremt fordringen på overdrageren er erhvervet før det tidspunkt, skyldneren fik 

kundskab eller formodning om overdragelsen. Det følger endvidere af GBL § 28, 2. pkt., at 

modregningsadgangen er betinget af, at modregningsfordringen forfalder senest samtidig med 

hovedfordringens forfaldstid. Modregningsadgangen er således betinget af (i) modkravet opstod før 

underretningen til debitor om overdragelsen, og (ii) modkravet forfalder før eller samtidig med den 

overdragede fordring. I forhold til den konkrete situation er det således spørgsmålet, om der på 

tidspunktet for overdragelsen eksisterer modfordringer i form af fordringsporteføljens debitorers 

indeståender i banken.137 Dette er under forudsætning af, at debitorerne får kundskab om 

overdragelsen gennem denuntiationen. Virksomheder i fordringsporteføljen, der har et indestående i 

pengeinstituttet på det tidspunkt, hvor fordringsporteføljen overdrages, vil kunne benytte dette 

indestående til modregning over for SPV'et, såfremt indeståendet forfalder senest samtidig med 

udlånets forfaldstid. 

Modregning efter GBL § 28 kan dog alene bringes i anvendelse, hvis de almindelige betingelser for 

tvungen modregning er opfyldt,138 hvorfor det i første omgang må undersøges, om disse er opfyldt i 

forholdet mellem debitorerne i låneporteføljen og pengeinstituttet.139 Hovedsynspunktet i GBL § 28 

er således, at hvis skyldneren kunne have modregnet over for overdrageren, kan denne også 

modregne over for erhververen.140 

De almindelige modregningsbetingelser 

Obligationsretten opstiller en række almindelige betingelser, som er alment accepteret i både teori 

og praksis.141 De almindelige betingelser kan sammenfattende oplistes som kravene om: (i) 

gensidighed, (ii) udjævnelighed,142 (iii) afviklingsmodenhed og (iv) retskraftighed. Betingelserne er 

kumulative og skal derfor alle være opfyldt.  

                                                           
137 Baggrunden for denne regel fremgår af udkast til lov om gældsbreve 1931, s. 47, hvoraf det fremgår, at der er 
grund til at tage hensyn til erhververen i situationen, hvor han ved erhvervelsen ikke har anledning til at indrette sig 
på, at skyldneren har modregningsadgang. 
138 Jf. hertil Preben Lyngsø (1989), s. 192 og Lennart Lynge Andersen (2007), s. 198. 
139 Det bemærkes, at der ikke som udgangspunkt gælder særlige regler om modregningsadgang for banker og 
virksomheders indeståender i banker, jf. Lennart Lynge Andersen og Tanja Jørgensen (2008), s. 33. 
140 Se hertil Preben Lyngsø (1989), s. 190. 
141 Se hertil blandt andet Lennart Lynge Andersen og Tanja Jørgensen (2008), s. 33. 
142 Kravet om udjævnelighed betegnes undertiden som kravet om komputabilitet. 
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At fordringerne skal være retskraftige betyder, at kravet ikke må være forældet143 eller 

prækluderet.144 Betingelsen er genstand for en konkret bedømmelse, og det må derfor antages for 

den videre behandling af modregningsspørgsmålet, at betingelsen er opfyldt.   

At fordringerne skal være gensidige betyder, at den ene part er debitor efter den ene fordring og 

kreditor efter den anden fordring. I forholdet mellem pengeinstituttet og erhvervsvirksomhederne 

(hvis lån sekuritiseres) er denne betingelse opfyldt, da erhvervsvirksomhederne er debitorer i forhold 

til erhvervsudlånene og kreditorer i forhold til indeståender i pengeinstituttet. Omvendt er 

pengeinstituttet kreditor i forhold til erhvervsudlånene og debitor i forhold til indeståender.145  

Kravet om udjævnelighed betyder, at hovedfordringen og modfordringen efter deres art skal kunne 

udligne eller opfylde hinanden. Kravet om udjævnelighed vil i praksis være opfyldt ved erhvervslån, 

da der er tale om pengekrav.146 

Som angivet er det ligeledes et krav, at fordringerne er afviklingsmodne. Det betyder, at 

modregneren ikke kan foretage modregning over for hovedmanden før, at modfordringens 

forfaldstid er indtrådt, jf. blandt andet U 1980.827Ø, hvor modregning netop blev afvist, da 

modfordringen fandtes ikke at være forfalden. I forhold til det konkrete tilfælde betyder kravet om 

afviklingsmodenhed, at virksomheden ikke kan foretage modregning medmindre virksomhedens 

indestående i pengeinstituttet er forfaldent, og erhvervsudlånets frigørelsestid er indtrådt. Hvornår 

frigørelsestiden indtræder, afhænger i sidste ende af udlånsaftalens indhold. Med hensyn til 

indlånskonti vil langt størstedelen af erhvervslivets konti have karakter af såkaldte 

anfordringskonti.147 Med anfordringskonto henføres til, at indskuddet kan hæves på anfordring uden, 

at det er nødvendigt med nogen form for varsel, opsigelse eller lignende. Det betyder altså, at 

forfaldstiden indtræder ved kontohaverens (virksomhedens) anmodning om udbetaling.148 Såfremt 

der er tale om en anfordringskonto, bliver det springende punkt for vurderingen af 

afviklingsmodenheden om, frigørelsestiden for erhvervsudlånet er indtrådt. 

                                                           
143 Vedrørende forældelse gælder der en udvidet modregningsadgang i forbindelse med konnekse krav. Det vurderes, 
at der ikke kan være tale om konnekse krav eftersom, at fordringerne ikke udspringer af samme retsforhold.  
144 Lennart Lynge Andersen og Peter Møgelvang (2005), s. 46. 
145 Se forholdet illustreret i figur 7. 
146 Bo von Eyben (2008), side 152.  
147 Andreas Tamasauskas (2006), s. 171. 
148 Det skal bemærkes, at der mellem pengeinstituttet og virksomheder kan være indgået aftale om særskilt 
indlånsaftale (også kaldet aftaleindlån). Er dette tilfældet, vil indskuddet ikke kunne kræves i aftalens løbetid, som 
typisk er 1, 3, 6, eller 12 måneder. Se hertil Andreas Tamasauskas (2006), s. 171.  
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I forhold til situationen, hvor et pengeinstitut går konkurs, er kravet om forfaldstid og frigørelsestid i 

mellemtiden undtaget, jf. konkurslovens (KL) § 42.149 Af bestemmelsen fremgår det, at både 

forfaldstid og frigørelsestid er uden betydning for modregningsadgangen i konkurssituationen, 

hvorfor virksomhederne i denne situation kan modregne over for pengeinstituttet, såfremt de 

almindelige betingelser ellers er opfyldt. 

Dette betyder, at i tilfælde af pengeinstituttets konkurs vil erhvervsvirksomhederne kunne 

modregne, såfremt modfordringen (indestående) opstod før skyldneren fik kundskab eller 

formodning om overdragelsen af hovedfordringen (lånet i referenceporteføljen). Denne 

modregningsrisiko må reflekteres i udstedelsen af obligationerne og kan løses ved at tilføre lån for en 

større værdi, end pengeinstituttet modtager kapital for (overkollateralisering).150 Pengeinstituttet vil 

dog have større interesse i at afskære skyldnerens modregningsadgang ved indsættelse af en cut-off 

klausul. Muligheden for dette behandles i det følgende. 

Afskæring af modregningsadgangen 

GBL § 27 fastslår, at ved overdragelse af et simpelt gældsbrev til eje eller pant, får erhververen ikke 

bedre ret end overdrageren, medmindre andet følger af særlige retsregler. Reglen er et udtryk for, at 

skyldnerens forpligtelse ikke kan forøges ved overdragelse af en simpel fordring.151 I forhold til 

sekuritiseringen af erhvervslån betyder dette, at SPV’et ikke opnår en bedre ret end pengeinstituttet, 

hvorfor debitorerne opretholder samme rettigheder i låneforholdet som forinden overdragelsen. En 

eventuel modregningsadgang afskæres således heller ikke automatisk ved overdragelse, hvilket er 

udtrykt i GBL § 28. 

GBL §§ 27 og 28 er ikke præceptive bestemmelser og kan derfor fraviges ved aftale. Fænomenet er 

ikke ukendt i låneforhold, hvor pengeinstitutter er involverede. Det er således muligt at aftale, at en 

debitor giver afkald på at rette indsigelser, der udspringer af kontraktforholdet, mod en senere 

erhverver af fordringshaverens krav, jf. blandt andet U 1975.246 V, hvori køberen i en 

afbetalingskontrakt erklærede sig ”indforstået med ikke over for sparekassen [red. erhververen] at 

kunne fremsætte modkrav med fordringer han måtte have mod sælgeren, være sig fra dette eller 

andet mellemværende”. En sådan aftale betegnes undertiden som en cut-off klausul og kan anvendes 

til at afskære debitors mulighed for modregning over for en erhverver. Dette kan være relevant at 

overveje i forbindelse med pengeinstituttets udfærdigelse af lånedokumentationen for de lån, som 

ønskes overdraget gennem sekuritisering. Fordringsporteføljens debitorer har, såfremt andet ikke 

                                                           
149 Se også Lars Lindencrone og Anders Ørgaard (2005), s. 337. 
150 Også Wood (2008), s. 465 peger på overkollateralisering som en potentiel løsning. 
151 Lennart Lynge Andersen (2007), s. 184. 
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følger af aftale, ret til at foretage modregning i henhold til GBL § 28 i det tilfælde lånet er blevet 

overdraget til SPV’et, hvis en sådan modregningsadgang bestod i forholdet mellem skyldneren og 

pengeinstituttet.  

Som ordlyden af GBL § 28 foreskriver, er det i mellemtiden alene fordringer stiftet før overdragelsen, 

som kan benyttes til modregning over for SPV’et. SPV’et skal derfor ikke frygte modregning på udlån, 

der bevilges af pengeinstituttet efter, at låneporteføljen er overdraget under forudsætning af, at 

låneporteføljens debitorer får kundskab eller formodning om overdragelsen. Dette giver en vis 

beskyttelse, da det i så fald må undersøges, hvilke af de overdragede lån denne modregningsrisiko 

eksisterer ved på tidspunktet for gennemførslen af transaktionen. Det må i den sammenhæng endnu 

engang pointeres, hvor vigtig iagttagelsen af denuntiationen er, da det netop er denne meddelelse, 

der også skal sikre, at debitorerne i låneporteføljen får kundskab om overdragelsen i henhold til GBL 

§ 28, 1. pkt.   

Obligationsejernes usikkerhed omkring modregningsadgangen vil påvirke prisfastsættelse af 

obligationerne, som skal udstedes til finansiering af fordringsporteføljen. Dette udgør en reel risiko 

for investorerne, som kan modvirkes af eksempelvis kreditforbedringsfaciliteter. En effektiv løsning på 

problemet er indgåelse aftale mellem pengeinstituttet og virksomhederne i låneporteføljen om, at 

cut-off klausuler indsættes i udlånsaftalerne. Dette vil bevirke, at virksomhedernes 

modregningsadgang bortfalder (afskæres) i tilfælde af lånenes overdragelse til SPV'et. Det vil være 

vanskeligt at indføre cut-off klausuler i eksisterende låneforhold, men fremadrettet kan en sådan 

klausul med fordel indsættes i lånedokumentationen. Låntagere må forventes at være mere 

tilbøjelige til at acceptere en sådan frasigelse af retten til modregning over for en erhverver ved 

bevilling af lånet.  

Indfrielsesadgang 

Afhængigt af indlånsaftalerne for låneporteføljens debitorer, vil investorerne på et fremtidigt dansk 

marked skulle være opmærksomme på betydningen af en eventuel indfrielsesret. Såfremt låntagerne 

over for pengeinstituttet har mulighed for at indfri fordringen før tid, vil en sådan indfrielsesadgang 

ikke afskæres ved overdragelse af lånene til SPV’et, jf. GBL § 27. En indfrielsesadgang vil dermed 

udgøre en såkaldt genplaceringsrisiko, som obligationsejerne udsættes for. Det betyder, at de 

indfriede lån må genplaceres i markedet, som i mellemtiden kan være faldet eller steget.152 SPV'et vil 

derfor modtage betaling for de indfriede lån, hvorefter betalingen enten kan føres videre til 

                                                           
152 Joseph C. HU (2011), s. 24 
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obligationsejerne eller genplaceres på vegne af disse. Denne risiko kendes også fra investeringen i 

realkreditobligationer, hvor denne risiko betegnes konverteringsretten.153  

5.2   Videregivelse af fortrolige oplysninger 

Originator i sekuritiseringen af erhvervsudlån er som påpeget et pengeinstitut og derfor underlagt 

bestemmelserne i FIL, herunder bestemmelserne om finansielle virksomheders tavshedspligt og 

forbud mod uberettiget videregivelse af kundeoplysninger. Kapitel 9 (§§ 117-123) i FIL regulerer 

videregivelse af fortrolige oplysninger, og det følger heraf, at finansielle virksomheder og samtlige 

medarbejdere heri ikke uberettiget må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under 

udøvelse af deres hverv er blevet bekendte med, jf. FIL § 117, stk. 1. En modtager af sådanne 

fortrolige oplysninger er ligeledes omfattet af tavshedspligten, jf. § 117, stk. 2 og overtrædelse 

straffes efter § 373.154 

Som analysen i afhandlingens kapitel 4 viste, udgør den asymmetriske information, der indbygget i 

sekuritiseringstransaktionen, en alvorlig trussel mod et fremtidigt dansk marked. Den dårlige erfaring 

med kreditvurderingsinstitutternes rating under finanskrisen betyder endvidere, at den screening, 

som ratingen udgør, ikke i samme omfang kan forventes at udgøre det eneste grundlag for investors 

investering. Det er derfor nødvendigt, at investor kan få adgang til oplysninger om de 

bagvedliggende lån, hvis kreditkvalitet påvirker sandsynligheden for obligationernes rentebetaling.155 

På denne baggrund må det undersøges, om fortrolighedspligten i FIL § 117, stk. 1 forhindrer 

videregivelse af de nødvendige oplysninger til investorerne. 

Ifølge FIL § 117 foreligger der en overtrædelse af forbuddet mod videregivelse af fortrolige 

oplysninger, når i) en bestemt personkreds, ii) videregiver eller udnytter, iii) fortrolige oplysninger, 

som disse er kommet i besiddelse af via iv) deres hverv i den finansielle virksomhed, når denne 

videregivelse eller udnyttelse må betragtes som værende v) uberettiget.156 I første omgang er det 

derfor afgørende at fastslå hvilke oplysninger, der forstås som fortrolige. Derudover er det afgørende 

at undersøge om, videregivelsen af fortrolige oplysninger i forbindelse med sekuritiseringen i givet 

fald vil blive anset som berettiget videregivelse i henhold til FIL § 117, stk. 1. 

                                                           
153 Se Finn Østrup (2010), s. 573. Konverteringsretten giver låntager adgang til at indfri lånet til kurs 100. 
154 Jf. ordlyden af FIL § 373 straffes overtrædelse af § 117 med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere 
straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. 
155 Det fremgår desuden i denne sammenhæng af kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, pkt. 37, at den 
eksponeringsleverende virksomhed skal sikre, at potentielle investorer har umiddelbar adgang til alle væsentlige og 
relevante data om kreditkvaliteten og ydeevnen i de enkelte underliggende eksponeringer, likviditetsstrømme og 
sikkerhedsstillelser til støtte for en sekuritiseringsposition. Der er igen tale om en betingelse, der finder anvendelse 
når der er tale om investorinstitutter, jf. afsnit 3.2. 
156 Andreas Tamasauskas (2005), s. 1. 
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5.2.1 Om begrebet fortrolige oplysninger 

Ordlyden af den nuværende § 117 blev indsat ved vedtagelsen af Lov nr. 453 af 10. juni 2003 om 

finansiel virksomhed. Af bemærkningerne til lovforslaget følger det, at ”ved fortrolige oplysninger 

forstås som udgangspunkt alle oplysninger. Såfremt oplysningerne er offentlige tilgængelige, kan 

disse ikke anses for fortrolige og omfattes derfor ikke af tavshedspligtsbestemmelserne”.157 Det klare 

udgangspunkt er derfor, at oplysninger om konkrete kundeforhold er fortrolige og dermed beskyttet 

af tavshedspligten.158 Finanstilsynet har også flere gange vurderet, at offentligt tilgængelige 

oplysninger ikke er beskyttet af videregivelsesreglerne. I Finanstilsynets afgørelse af 22. januar 1996 

drejede sagen sig om videregivelse af oplysninger til et kreditoplysningsbureau (RKI Kredit 

Information A/S). Her fastslog Finanstilsynet, at finansielle virksomheder ikke måtte videregive 

fortrolige oplysninger uden kundens samtykke, medmindre oplysningerne er offentligt tilgængelige. 

Som det var tilfældet i afgørelsen relaterer Finanstilsynets praksis sig primært til spørgsmålet om, 

hvornår oplysninger kan videregives til kreditoplysningsbureauer.159  

Oplysningerne som er nødvendige for investorerne vil eksempelvis være lånenes størrelse, løbetid og 

betalingshistorik. På baggrund af tilsynspraksis samt forarbejderne160 må det utvivlsomt konkluderes, 

at sådanne oplysninger ikke er offentligt kendt og dermed er omfattet af tavshedspligten i FIL § 117, 

stk. 1.161 Det springende punkt i forhold til videregivelsen af de nødvendige oplysninger bliver derfor 

om denne anses som værende berettiget, når videregivelsen er nødvendig for pengeinstituttets 

mulighed for at foretage sekuritisering af erhvervslån.162 

I forhold til FIL § 117, stk. 2 fremgår det, at den som modtager oplysninger efter stk. 1 er omfattet af 

den nævnte tavshedspligt. Bestemmelsen slår således fast, at også modtageren er omfattet af 

tavshedspligten. Af bemærkningerne til loven anføres det dog, at det er uden betydning for, om 

videregivelsen kan anses for berettiget, at modtageren af oplysningerne underlægges 

tavshedspligt.163 Det må derfor undersøges, hvornår videregivelse anses som berettiget. 

                                                           
157 Se særlige bemærkninger til LFF 2003-03-12 nr. 176, § 116.  
158 Se hertil også Andreas Tamasauskas (2005), s. 2. 
159 Som eksempel på en nyere afgørelse kan nævnes Finanstilsynets afgørelse af 28. marts 2011. 
160 LFF 2003-03-12 nr. 176. 
161 Se også Andreas Tamasauskas (2005), s. 2. 
162 Der er ikke tale om en absolut hemmelighedsholdelsespligt i FIL § 117, hvilket følger modsætningsvis af ordlyden i 
bestemmelsens stk. 1, hvoraf det fremgår at videregivelse af fortrolige oplysninger ikke må ske uberettiget. 
163 LFF 2003-03-12 nr. 176, særlige bemærkning til § 116. Se hertil også Merethe Hjetting (2012), s. 500. 



55 
 

5.2.2 Berettiget videregivelse 

I forarbejderne til loven angives der en række typeeksempler på, hvornår videregivelse anses for 

berettiget.164 Sammenfattet kan det siges, at videregivelse anses som berettiget i følgende fire 

tilfælde: 

• Ved lovhjemmel til videregivelse. 

• Ved kundens samtykke. 

• Ved fast sædvane. 

• Andre tilfælde hvor det konkret vurderes, at videregivelsen er berettiget. 

Lovhjemmel til videregivelse kræver selvsagt, at der eksisterer, eller indføres, lovgivning, som tillader 

videregivelsen af fortrolige oplysninger i forbindelse med sekuritisering af erhvervslån. Der eksisterer 

imidlertid ingen regler i lovgivningen på nuværende tidspunkt, der giver en sådan hjemmel. 

Lovhjemlen til videregivelse findes eksempelvis i FIL § 347, hvor der er indsat hjemmel til 

videregivelse af oplysninger til Finanstilsynet, når disse er nødvendige til brug for dets virksomhed. 

Opnås kundens samtykke til videregivelsen af de fortrolige oplysninger vil det betyde, at et 

pengeinstitut kan videregive oplysningerne i forbindelse med sekuritiseringen. Det er derfor 

interessant at undersøge denne mulighed nærmere. Samtykkebegrebet må i denne forbindelse 

forstås i overensstemmelse med det tilsvarende begreb i persondataloven (PDL), hvilket følger af 

forarbejderne til FIL.165 Af PDL § 3, nr. 8 fremgår det, at der ved samtykke forstås enhver frivillig, 

specifik og informeret viljestilkendegivelse. Det følger endvidere af FIL § 123, at et sådan samtykke fra 

kunden skal være skriftligt.  

Et specifikt samtykke indebærer, at det klart og utvetydigt fremgår, hvad det er, der gives 

meddelelse til. Det skal fremgå hvilke typer oplysninger, der må behandles, hvem der kan foretage 

behandling af oplysninger om den samtykkende, og til hvilke formål behandlingen kan ske.166 Der 

skal således ske en præcisering af til hvem og til hvilket formål, oplysningerne kan videregives. I 

forhold til sekuritisering af erhvervslån kan samtykke være en mulig løsning, hvorved de nødvendige 

oplysninger til gennemførslen af sekuritisering kan videregives. Det må anses som tvivlsomt, om 

pengeinstitutterne kan indhente samtykke på eksisterende lån. En samtykkeerklæring kan dog 

fremadrette vise sig at være en mulig løsning, hvis samtykket gøres til en standardiseret del af 

låneaftalen i form af et forhåndstilsagn. Det må alt andet lige antages, at en låntager er mere 

                                                           
164 LFF 2003-03-12 nr. 176. Se de særlige bemærkninger til § 116. 
165 LFF 2003-03-12 nr. 176. Se de særlige bemærkninger til § 122. 
166 Se særlige bemærkninger til § 3, nr. 8 i LFF nr. 147 af 9. september 1999 om behandling af personoplysninger. Se 
hertil også Andreas Tamasauskas (2005), s. 3 
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tilbøjelig til afgive et sådan samtykke i forbindelse med indgåelsen af låneaftalen sammenlignet med 

efterfølgende forespørgsel fra pengeinstituttet. Forhåndstilsagn er i den sammenhæng blevet lettere 

at indhente ved vedtagelsen af Lov nr. 116 af 27. februar 2006 om ændring af lov om finansiel 

virksomhed mv.,167 hvor der blev indført en ændring i reglerne om samtykke. Den tidligere § 123, stk. 

3, som krævede, at finansielle virksomheder en gang årligt oplyste kunderne om hvilke typer af 

oplysninger, der kunne videregives med kundens samtykke, til hvilke formål videregivelsen kunne 

ske, og til hvem oplysningerne kunne videregives, blev således ophævet ved lovændringen. I 

forarbejderne til lovændringen fremgår det, at de administrative byrder forbundet med 

meddelelsespligten ikke stod mål med nytteværdien for kunderne.168 I stedet blev den nuværende § 

123, stk. 3 indsat, som tilpligter den finansielle virksomhed at oplyse kunden om de ovennævnte 

forhold på kundens anmodning. En del af den administrative byrde ved et forhåndstilsagn kan 

således siges at være elimineret ved lovændringen. Anvendes forhåndstilsagn som løsningsmodel, 

må pengeinstituttet på forhånd fastsætte præcist til hvem overdragelsen kan ske, til hvilke formål 

det kan ske, og hvilke oplysninger, der kan videregives, jf. PDL § 3, nr. 8. Dette stiller således krav til 

udfærdigelsen af samtykkeerklæringen, der ligeledes må tilsikre, at samtykket er informeret i den 

forstand, at den samtykkende skal være klar over, hvad det er, vedkommende meddeler samtykke 

til.169 Pengeinstituttet må sikre sig, at der gives den registrerede tilstrækkelig information til, at den 

pågældende kan vurdere, hvorvidt samtykke bør meddeles. 

Vedrørende muligheden for at videregive fortrolige oplysninger som følge af sædvane er det klart, at 

der på nuværende tidspunkt ikke kan siges at forelægge en sædvane for videregivelse af fortrolige 

oplysninger i forbindelse med sekuritisering. Et eksempel på en situation, hvor det generelt anses 

som berettiget at videregive fortrolige oplysninger, er ved fusioner og sammenlægninger af 

finansielle virksomheder.170  

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der ikke eksisterer sædvane eller særlig hjemmel 

i lovgivningen, som taler for at videregivelse af fortrolige oplysninger i forbindelse med sekuritisering 

af erhvervsudlån kan ske berettiget. Det er dog muligt at indhente samtykke fra debitorerne i 

referenceporteføljen. Ultimativt kan et sådan tilsagn siges at komme også låntagerne til gode, da 

pengeinstitutterne netop vil have mulighed for at frasælge lånene (refinansiere sig), hvilket vil føre til 

                                                           
167 Lov 2006-02-27 nr. 116 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om 
Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 
168 LFF 2005-11-02 nr. 46, særlige bemærkninger til lovforslagets nr. 15. 
169 Jf. KBET (1997) nr. 1345 om Behandling af personoplysninger: Betænkning afgivet af udvalget om 
registerlovningen. Se bemærkningerne til § 3, nr. 8. 
170 Det fremgår således af forarbejderne (LFF 2003-03-12 nr. 176) i bemærkninger til § 116, at videregivelse anses for 
berettiget i forbindelse med fusion af finansielle virksomheder eller salg af dele af sådanne. 
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yderligere udlån. Argumentet er, at der er tale om et økosystem for nye lån, hvor disse er afhængige 

af salget af eksisterende lån. Grundet udfordringerne ved at indhente samtykke er det nødvendigt at 

undersøge, hvorvidt videregivelsen vil kunne betragtes som berettiget ud fra en konkret vurdering. 

Konkret vurdering 

Ifølge Finanstilsynet skal der ved en konkret vurdering af, hvorvidt en videregivelse er berettiget 

foretages en afvejning af, på den ene side om videregivelse er nødvendig for, at den finansielle 

virksomhed kan forfølge en berettiget interesse og på den anden side, at hensynet til kunden ikke 

overstiger denne interesse.171 I Finanstilsynets afgørelse af 28. marts 2011 udtalte Finanstilsynet, at 

”Kunder i finansielle virksomheder bør kunne stole på, at fortrolige oplysninger om dem ikke flyder 

frit, og at der eksisterer fortrolighed.” Overordnet set har Finanstilsynet også anlagt en meget 

restriktiv fortolkning af begrebet berettiget, hvilket direkte fremgår af Finanstilsynets egen afgørelse 

af 20. november 2012. I praksis er det heller ikke mange afgørelser, hvor en virksomheds mulighed 

for at forfølge en berettiget interesse er blevet tillagt større vægt end kundens interesse i, at 

oplysningerne forbliver fortrolige.  

I Finanstilsynets afgørelse af 5. juli 2005 vedrørende en banks salg af låneportefølje kom tilsynet dog 

frem til, at videregivelse kunne anses som berettiget. Afgørelsen er interessant, da sekuritisering 

netop i sin simpleste form kan betegnes som salg af fordringer.172 I den konkrete afgørelse ønskede 

en bank således at overdrage en bestemt låneportefølje til en anden bank. De pågældende lån 

udgjorde en selvstændig forretningsaktivitet i banken og blev behandlet i en separat afdeling af 3 

sagsbehandlere. Salget af låneporteføljen indebar, at der blev videregivet følgende oplysninger: 

debitors navn, adresse og cpr.nr., oplysninger om rente og ydelsesvilkår, restgæld pr. 

overdragelsesdatoen og rente til dato pr. overdragelsesdatoen. I afgørelsen lagde Finanstilsynet ved 

vurderingen vægt på, at ”salg af låneporteføljen ved fortolkning af videregivelsesreglerne skal 

behandles på samme måde som salg af en del af virksomheden, idet der er tale om en overdragelse 

af en bestemt forretningsaktivitet, som banken ikke ønskede at fortsætte med.”173 Derfor vurderede 

tilsynet, at kundens krav på hemmeligholdelse derfor måtte vige for bankens interesse i at kunne 

frasælge en låneportefølje. Der blev endvidere lagt vægt på, at det alene var de nødvendige 

oplysninger, der blev videregivet. Således blev oplysninger om restancer eksempelvis ikke 

videregivet. Netop en sådan oplysning må anses som yderst central for aftagerne af de sekuritiserede 

erhvervslån, da det netop er debitorernes kreditrisiko, der udgør den primære risiko ved sådanne 

                                                           
171 Finanstilsynets afgørelse af 28. marts 2011 samt Finanstilsynets afgørelse af 15. oktober 2003. 
172 Lennart Lynge Andersen og Andreas Tamasauskas (2008), s. 183. 
173 Finanstilsynets afgørelse af 5. juli 2005. 
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obligationer. Endvidere blev det i tilsynets afgørelse tillagt vægt, at erhververen af låneporteføljen 

var en finansiel virksomhed, som dermed var underlagt samme regler som den overdragende bank.  

Om end der utvivlsomt er tale om et tilsvarende salg af en låneportefølje ved sekuritisering af 

erhvervslån, er det stærkt tvivlsomt, om afgørelsen kan tages til udtryk for en generel regel om, at 

videregivelsen af fortrolige oplysninger i henhold til FIL § 117 er tilladt ved sekuritisering af 

erhvervslån. Afgørelsen bygger således på konkrete præmisser, hvor det forhold, at erhververen 

ligeledes var omfattet af reglerne i lov om finansiel virksomhed, indgik som element i tilsynets 

afgørelse ligesom, at det blev tillagt vægt, at der var tale om overdragelse af en reel del af 

forretningen. Ingen af præmisserne, som afgørelsen bygger på, vil normalt være opfyldt ved 

sekuritisering, hvor overdragelsen sker til et SPV og puljen af lån ikke udgør en reel del af 

pengeinstituttets forretning. Det vurderes på denne baggrund, at der er behov for ændring i 

tilsynspraksis eller en egentlig lovændring førend, at videregivelse af fortrolige oplysninger i 

forbindelse med sekuritisering kan anses som berettiget uden, at der foreligger samtykke fra 

kunderne (erhvervsvirksomhederne). 

”Blind pooling” som mulig løsning på videregivelsesproblematikken 

Blind pooling er en sekuritiseringsmetode, hvor porteføljen af låneengagementer er anonymiseret, 

og kun den mest nødvendige objektive information om engagementerne videregives til køber. Når 

der er stramme regler for videregivelse af persondata og debitoroplysninger, tillader metoden, at 

sælger kan fortsætte med at administrere engagementerne via en administrationsaftale. 

Et pengeinstitut vil i dette tilfælde overdrage rettighederne til låneporteføljen til et SPV, mens SPV'et 

kun får oplyst anonymiserede data omkring engagementerne såsom lånenummer, hovedstol, 

restgæld og renter. SPV'et laver samtidig en serviceaftale med det sælgende pengeinstitut om, at 

pengeinstituttet administrerer inddrivelsen af fordringerne. SPV'et får således aldrig videregivet 

fortrolige, identificerbare kundeoplysninger fra pengeinstituttet, da pengeinstituttet fastholder 

administrationen med fordringerne. Pengeinstituttet får således fjernet de pågældende 

engagementer fra balancen uden at bryde tavshedspligten i FIL § 117, stk. 1. 

Der må stilles spørgsmålstegn ved, om Finanstilsynet vil acceptere en sådan model, samt om den 

pågældende model er tilstrækkelig interessant for investorerne, der vil skulle foretage deres 

investering på baggrund af anonymiserede data, som de på ingen måde har mulighed for at 

verificere. I relation til videregivelsen af anonymiserede oplysninger har Finanstilsynet tidligere 
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vurderet,174 at en sådan videregivelse ikke er tilladelig, hvis det er muligt at identificere de debitorer, 

som oplysningerne vedrører. I forhold til sekuritisering af SMV-lån vurderes denne afgørelse 

imidlertid ikke at udgøre en hindring, da en identifikation af de bagvedliggende debitorer må anses 

som tæt på umulig grundet størrelsen af engagementerne i låneporteføljen.  

Forbuddet mod videregivelse af fortrolige oplysninger i FIL § 117 vurderes at udgøre en egentlig 

hindring for danske pengeinstitutters gennemførsel af traditionel sekuritisering. Det skyldes, at den 

asymmetriske information vil resultere i en risikopræmie, der vil gøre transaktionen uprofitabel for 

pengeinstituttet. Der er ligeledes risiko for, at asymmetrien afspejles i et uforholdsmæssigt stort krav 

til størrelsen af pengeinstituttets tilbageholdelse af risiko, hvilket forhindrer kapitalaflastning. 

Som det fremgår af afhandlingens bilag 4 må det desuden forventes, at penge- og 

realkreditinstitutter vil være en del af investorerne på et marked for sekuritisering af erhvervslån. I 

denne sammenhæng udgør FIL § 117, stk. ydermere et væsentligt problem i forhold til 

kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, pkt. 37, 2. punktum. Heraf fremgår det, at det 

eksponeringsleverende pengeinstitut skal sikre, at potentielle investorer har umiddelbar adgang til 

alle væsentlige og relevante data om kreditkvaliteten og ydeevnen i de enkelte underliggende 

eksponeringer, når investorinstitutter skal have mulighed for at investere i 

sekuritiseringseksponeringer.175  Denne betingelse vil ikke være mulig at opfylde efter gældende 

dansk ret, medmindre en blind pool ordning accepteres som tilstrækkelig informationsgrundlag. 

5.3   Sammenfatning 

Analysen af gældende ret i kapitel 5 har identificeret centrale juridiske barrierer, der udgør en 

hindring for et effektivt fungerende dansk marked for sekuritisering af erhvervslån. Særligt udgør 

fortrolighedspligten i FIL § 117 en egentlig barriere, der ikke tillader, at den nødvendige information 

videregives i relation til lånene, der er genstand for sekuritisering. En sådan videregivelse kræver 

under gældende ret samtykke fra debitorerne, hvilket kan være vanskeligt at indhente. Det må anses 

som en afgørende faktor, at lovgivningen ændres på dette område således, at der kan skabes 

symmetri i udstedelsen i forsøget på at sikre investors interesse i at aftage de udstedte obligationer. 

Denuntiationspligten vurderes endvidere at udgøre et kommercielt problem for pengeinstitutterne, 

da iagttagelse af sikringsakten er nødvendig for afhændelsen af de risikovægtede aktiver fra 

balancen. 

                                                           
174 Finanstilsynets afgørelse af 24. oktober 1997. 
175 Dette er ligeledes et krav i CRR IV artikel 409. 
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Den lovhjemlede adgang i dansk ret til modregning udgør ydermere en risiko for investorerne. I 

forsøget på at igangsætte et dansk marked vil enhver risikopræmie udgøre en hindring, hvorfor 

anvendelse af de såkaldte cut-off-klausuler må forventes.  

Det må på denne baggrund konkluderes, at et etableret marked for sekuritisering af erhvervslån ikke 

er muligt at oprette under gældende ret.  
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Kapitel 6 – Sekuritisering gennem refinansieringsregistre 

I dette kapitel vil lovforslaget, som blev sendt i høring den 28. juni 2013, blive analyseret med henblik 

på at fastlægge, hvorvidt de juridiske barrierer analyseret i kapitel 5 ophæves således, at den 

juridiske ramme tillader en effektiv sekuritisering af erhvervslån. En analyse af lovforslaget i forhold 

til afhandlingens kapitel 4 vil ligeledes blive foretaget med øje for lovgivers sikring af 

informationssymmetri og incitamenter i transaktionen. 176 

6.1   Registermodellen  

Det fremgår af lovforslaget, at formålet med at lette adgangen til sekuritisering er at gøre det mere 

attraktivt for pengeinstitutterne at låne ud til virksomheder.177 

I lovforslaget lægges der op til en såkaldt registermodel som løsning på de lovgivningsmæssige 

hindringer, der på nuværende tidspunkt eksisterer for sekuritiseringen af erhvervslån. 

Registermodellen adskiller sig fra den traditionelle struktur på den måde, at der oprettes såkaldte 

refinansieringsregistre i pengeinstituttet, hvor de udvalgte lån optegnes. Cash flowene fra de 

udvalgte lån reserveres til køberne af obligationerne, som udstedes på baggrund af lånet.178  

Registermodellen skal sikre de samme formål som den traditionelle true sale struktur, men henset til 

de analyserede udfordringer har lovgiver fundet det hensigtsmæssigt at benytte en struktur som 

allerede kendes fra SDO-reguleringen (FIL §§ 152 a – 152 h). Der er altså tale om traditionel 

aktivbaseret sekuritisering til trods for, at den danske registermodel tager sig anderledes ud end den 

klassiske traditionelle sekuritiseringsstruktur. Ved indførsel af lån i registret overføres risikoen og 

cash flowene til obligationsejerne, mens likviditet overføres til pengeinstituttet. Lovforslaget 

vedrører alene traditionel sekuritisering og ikke syntetisk sekuritisering, hvilket fremgår af den 

foreslåede FIL § 152 n, som fastslår, at en aftale om salg af aktiver, hvor aktiverne indføres i et 

refinansieringsregister, udgør en overdragelse til eje. Det fremgår ingen steder af lovforslaget, at de 

behandlede regler i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11 om traditionel sekuritisering finder 

anvendelse ved brug af de nye refinansieringsregistre. Ud fra en fortolkning af lovforslagets formål 

angivet i de generelle bemærkninger – sammenholdt med definitionen af traditionel sekuritisering i 

kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 11, pkt. 3, litra b – må det konkluderes, at brugen af 

                                                           
176 I det følgende vil der blive henvist til lovforslagets bestemmelser som de ”foreslåede bestemmelser”, velvidende, 
at lovforslaget ikke er fremsat til behandling i folketinget, men på nuværende tidspunkt alene har været i høring. Når 
der således henvises til en foreslået bestemmelse, så henvises der til den bestemmelse, der i lovforslaget foreslås 
indsat i Lov om finansiel virksomhed. 
177 Se de generelle bemærkninger til lovforslaget afsnit 2.1.1.1. 
178 Udvalgsrapporten (2012), s. 66. 
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refinansieringsregistre vil være omfattet af reglerne. Af de generelle bemærkninger fremgår det 

således, at ”Refinansieringsregisteret har den funktion, at for et lån, der er skrevet ind i registeret, er 

pengeinstituttets rettigheder på lånet eller kreditten solgt (…) f.eks. til et formålsbestemt selskab, der 

dermed kan udstede værdipapirer med sikkerhed i lånene.” Dette modsvarer definitionen i 

kapitaldækningsbekendtgørelsen, som beskriver traditionel sekuritisering som ”En securitisering, der 

indebærer, at de eksponeringer, som securitiseres, overføres økonomisk til en securitiseringsenhed 

med et særligt formål, som udsteder værdipapirer.” Hvorvidt kravene til opnåelse af 

kapitalaflastningen i henhold til bilag 11 sikres ved anvendelse af refinansieringsregistrene vil blive 

behandlet i indeværende kapitel.  

Lånene, som optegnes i registeret, udgør således referenceporteføljen og er illustreret i figur 8.  

Figur 8: Registermodellen (refinansieringsregistre). 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen frembringelse med inspiration fra Udvalgsrapporten (2012).  

Forklaring: L er en forkortelse for lån og angiver, at en låneportefølje består af et større antal lån. 

 

6.2   Overblik over lovforslagets regler om refinansieringsregistre 

6.2.1 Pengeinstitut og berettiget enhed 

Refinansieringsregistre kan alene anvendes af pengeinstitutter, hvilket følger af den foreslåede FIL § 

152 i, stk. 1. Oprettelsen af refinansieringsregistre kræver tilladelse fra Finanstilsynet, som på 

baggrund af en ansøgning vurderer, om pengeinstituttet har tilstrækkelig organisation og ressourcer 

til at udføre opgaven med at føre og opretholde et refinansieringsregister. Det fremgår af de 

generelle bemærkninger til lovforslaget, at der må forventes visse initialomkostninger til oprettelsen 

af refinansieringsregistre. 
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Pengeinstitutter, der opnår tilladelse til at oprette refinansieringsregistre kan derefter sælge aktiver 

til berettigede enheder. På den måde opnås effekten af true sale sekuritisering, når de solgte aktiver 

indføres i refinansieringsregisteret, hvor den berettigede enhed registreres som ejer (se figur 8).  

Et pengeinstitut kan alene overdrage aktiver til en berettiget enhed, hvilket følger af den foreslåede 

FIL § 152 k, stk. 1. Med berettiget enhed forstås (i) et formålsbestemt selskab (et SPV), (ii) et andet 

pengeinstitut, (iii) et forsikringsselskab eller (iv) en firmapensionskasse. Det er yderligere et krav, at 

pengeinstituttet, der overdrager aktiverne, ikke udøver bestemmende indflydelse over den 

berettigede enhed. Et pengeinstitut, der ønsker at oprette et SPV med henblik på at sekuritisere sine 

erhvervslån, kan med rette benytte en fondsstruktur som foreslået i afhandlingens afsnit 2.2.1. 

Efter salget af de aktiver, som indføres i refinansieringsregisteret, står det sælgende pengeinstitut 

fortsat for administrationen af aktiverne i registeret i forhold til låntagerne og andre tredjeparter, jf. 

den foreslåede FIL § 152 n, stk. 4. Reglen kan være med til at mindske låntagernes moral hazard 

adfærd, da pengeinstitutternes har nemmere ved at monitorere låntagernes adfærd (se kapitel 4).  

6.2.2 Aktivtyper som kan indføres i et refinansieringsregister 

Fra lovgivers side har man valgt at begrænse typen af aktiver, der kan indføres i et 

refinansieringsregister. Det fremgår således af den foreslåede FIL § 152 p, at der alene kan indføres 

rettigheder i henhold til lån og kreditter ydet af pengeinstitutter til erhvervsvirksomheder eller ydet til 

brug for erhvervsmæssig virksomheder.179 Lån og kreditter ydet uden forbindelse til erhvervsmæssig 

virksomhed kan altså ikke indføres i et refinansieringsregister.180 Af de særlige bemærkninger 

fremgår det, at erhvervsvirksomheder omfatter juridiske personer, herunder selskaber og 

interessentskaber samt enkeltmandsvirksomheder.181  

Begrænsningen af aktivtyper til erhvervslån (og erhvervskreditter) skal ses som udtryk for, at det er 

denne type af lån, der efterspørges. Ved alene at tillade sekuritiseringen af erhvervslån, er håbet, at 

pengeinstitutter vil foretage flere lån til netop erhvervsvirksomheder, da disse lån ikke i samme 

omfang vil belaste solvensgraden, når de sekuritiseres.  

6.2.3 Udstedelse af værdipapirer 

Foruden de almindelige udstedelsesregler i dansk ret foreslår lovforslaget særregler indført for 

værdipapirer udstedt på baggrund af aktiver indført i refinansieringsregistrene. I den foreslåede § 

152 k, stk. 5 fremgår det, at værdipapirer udstedt med sikkerhed i aktiver i et refinansieringsregister, 

                                                           
179 Rettigheder i henhold til sikkerheder og kautioner for sådanne lån og kreditter kan ligeledes indføres. 
180 Se særlige bemærkninger til § 152 p. 
181 Se særlige bemærkninger til § 152 p. 
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skal have en stykstørrelse på minimum 100.000 €. Kravet om værdipapirernes stykstørrelse på 

100.000 € betyder, at de udstedte værdipapirer alene kan markedsføres til kvalificerede investorer. 

Dette svarer til undtagelsen i den store prospektbekendtgørelses § 13, stk. 1, nr. 4, 182 hvori det 

fremgår, at forpligtelsen til at offentliggøre prospekt efter §§ 23 og 24 i lov om værdipapirhandel 

m.v. (VPHL) ikke finder anvendelse, når den pålydende værdi af de udbudte værdipapirer beløber sig 

til mindst 100.000 €. Lovgiver sender dermed et klart signal om, at obligationer, der udstedes på 

baggrund af sekuritiserede aktiver, kræver en investor, som er i stand til at gennemskue produktet. 

Dette betyder samtidigt, at et marked for disse obligationer i endnu højere grad end normalt er 

afhængigt af efterspørgslen fra institutionelle investorer.183 Pengeinstitutter, der ønsker at investere 

i disse obligationer, er underlagt en række krav i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, pkt. 23-

38, som skal sikre, at der er tilstrækkelig information og forståelse for obligationerne.     

En anden markant tilførsel findes i den foreslåede FIL § 152 l, stk. 1. Det fremgår heraf, at 

pengeinstituttet er solidarisk ansvarlig med den berettigede enhed for tab som følge af fejl eller 

mangler ved et prospekt eller tilsvarende udbudsmateriale, der er udarbejdet til de udstedte 

værdipapirer. Af stk. 2 fremgår det, at pengeinstituttet skal skadesløsholde den berettigede enhed 

for ethvert tab som følge af et ansvar, der udspringer af stk. 1. I de særlige bemærkninger til 

lovforslaget fremgår det, at bestemmelsen skal sikre, at investorer, der har lidt tab som følge af 

misvisende eller mangelfulde oplysninger i prospektet eller tilsvarende udbudsmateriale, har 

mulighed for at sagsøge både pengeinstituttet og den berettigede enhed på trods af, at den 

berettigede enhed teknisk set er udsteder. Rationalet bag bestemmelsen er, at det netop er 

pengeinstituttet, der besidder information om aktiverne, som den berettigede enhed har erhvervet. 

Bestemmelsen skal være med til at sikre pengeinstituttets incitament til videregivelse af alle 

relevante oplysninger til brug for udarbejdelse af prospektet. På den måde forsøger lovgiver at 

modarbejde den asymmetriske information, der præger transaktionen ved at give pengeinstituttet 

incitament til at videregive den nødvendige information om lånene. Ud fra et 

risikoallokeringssynspunkt er dette efficient, da det netop er pengeinstituttet, der besidder den 

private information. Ved at allokere risikoen til den part, der kan influere udfaldet, sikres optimale 

incitamenter i transaktionen. Om end lovgiver forsøger at sikre de rette incitamenter for 

pengeinstitutterne, må det anses for usikkert, hvornår et sådan ansvar i praksis kan gøres gældende. 

Også i denne sammenhæng må det erindres, at en investering i obligationer, der udstedes på 

                                                           
182 Bekendtgørelse nr. 643 af 19. juni 2012 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret 
marked, og ved offentlig udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro. 
183 Til trods for at institutionelle investorer netop er de primære aftagere af disse produkter, vil afskæringen af de 
ikke-kvalificerede investorer, alt andet lige, betyde en større illikviditet i markedet. 
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baggrund af erhvervslån, ikke er uden risiko. Reglen er dog et tegn på, at lovgiver forsøger at straffe 

pengeinstitutter, der forsøger at anvende markedets asymmetri til at afhænde dårlige lån fra 

balancen. 

6.3   Overdragelsen af lånene 

En af de primære udfordringer ved gældende ret i forhold til sekuritiseringen af erhvervslån, består i 

overdragelsen af lånene fra pengeinstituttet til SPV’et. I kapitel 5 blev det påvist, hvilke juridiske 

hindringer kreditorskiftet medfører, særligt i forhold til denuntiation og modregning.  

Som fastslået i analysen af gældende ret er der intet, som taler for, at dansk rets udgangspunkt om, 

at kreditorskifte kan ske uden samtykke fra debitor, bør fraviges ved overdragelsen af erhvervslån. 

Lovforslaget fastslår da også, at netop rettigheder i henhold til lån og kreditter ydet af et 

pengeinstitut til erhvervsvirksomheder frit kan overdrages ved at blive indført i registeret. Dog 

undtages aktiver, hvor der foreligger en skriftlig aftale om, at aktivet ikke kan overdrages, jf. den 

foreslåede FIL § 152 p, stk. 2.184 

6.3.1 Beskyttelse af SPV’ets rettigheder til lånene i refinansieringsregisteret 

Under gældende ret er det nødvendigt at foretage denuntiation af samtlige debitorer i 

referenceporteføljen, såfremt SPV’et og dermed obligationsejerne skal opnå tingsretlig beskyttelse, 

jf. afsnit 5.1.1. I det foreslåede lovforslag løses denuntiationsproblematikken ved, at sikringsakten 

automatisk foretages ved indførsel af aktiverne i refinansieringsregisteret. Det følger således af den 

foreslåede § 152 n, stk. 2, at salg af aktiver har retsvirkning over for pengeinstituttets kreditorer fra 

tidspunktet for indførsel i refinansieringsregisteret. Denne bestemmelse medfører, at det ikke 

kræver iagttagelse af yderligere sikringsakter ud over indførslen af lånene i 

refinansieringsregisteret.185 Såfremt lovforslaget vedtages, skal der altså ikke længere gives 

meddelelse efter GBL § 31, stk. 1 til de låntagere, hvis lån indføres i refinansieringsregisteret og 

dermed sekuritiseres. Det betyder samtidig, at debitorerne kan betale med frigørende virkning til 

pengeinstituttet, hvilket er i overensstemmelse med princippet i GBL § 29. Det følger heraf, at en 

skyldner kan fortsætte med at betale med frigørende virkning til en overdrager af et simpelt 

gældsbrev, medmindre han vidste, at denne ikke længere havde ret til at modtage betaling. Tanken 

bag registermodellen er altså, at låntager ikke oplever en ændring i forholdet til pengeinstituttet. 

Såfremt forslaget vedtages vil en væsentlig barriere i form af denuntiationsproblematikken ophøre, 

da der vil være tale om en denuntiationsfri overdragelse. Obligationsejeren opnår tingsretlig 

                                                           
184 Som nævnt i afsnit 5.1 vil sådanne aftaler oftest findes ved større erhvervslån. 
185 Se hertil de særlige bemærkninger til den foreslåede FIL § 152 n. 
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beskyttelse i det øjeblik aktiverne indføres i registeret og betingelsen i 

kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 11, pkt. 8, litra, hvorefter kapitallempelse er betinget af, at 

aktiverne bringes uden for pengeinstituttets og denne kreditorers rækkevidde, sikres således. 

6.3.2 Virksomhedernes (debitorernes) adgang til modregning 

Under gældende dansk ret har debitorerne ret til at modregne eventuelt indestående i 

pengeinstituttet i de til SPV’et overdragede lån, jf. afsnit 5.1.2. Denne modregningsadgang udgør en 

risiko for SPV’et og dermed investorerne. Gældende ret foreslås opretholdt i forhold til indførsel af 

lån i refinansieringsregistre. I den foreslåede FIL § 152 n, stk. 5 fremgår det, at låntageres adgang til 

at foretage modregning over for pengeinstituttet ikke berøres af indførslen af et aktiv i 

refinansieringsregisteret. Igen er bestemmelsen et udtryk for, at forholdet mellem låntager og 

pengeinstituttet ud ad til ikke ændrer sig.    

Bestemmelsen sikrer, at der kan ske modregning, selvom gensidighedskravet ikke længere er opfyldt. 

Som fastslået under gældende ret afskæres modregningsadgangen ikke som følge af en 

overdragelse, jf. GBL § 28. På dette punkt kan det anføres, at debitorerne i låneporteføljen indirekte 

stilles bedre ved vedtagelsen af lovforslaget. I registermodellen er det ikke påkrævet, at debitor 

meddeles om overdragelsen, hvorfor denne til enhver tid kan anvende sit indestående til 

modregning overfor SPV’et, selvom indeståendet (modfordringen) opstod efter overdragelsen af 

lånet. Det skyldes, at det efter GBL § 28, 1. pkt. er et krav, at skyldneren har kundskab (eller 

formodning) om, at der er sket en overdragelse. I den sammenhæng fører denuntiationen under 

normale omstændigheder til skyldners kundskab, hvorfor en denuntiationsfri overdragelse i denne 

sammenhæng kan udgøre et problem.      

Lovforslaget tilbyder ingen løsning på modregningsproblematikken, og det er derfor op til 

investorerne og pengeinstituttet at prisfastsætte den risiko, som denne usikkerhed udgør. Det må 

forventes, at pengeinstitutter fremadrettet vil forsøge at indføre cut-off klausuler i deres 

lånedokumentation, da struktureringen af en sekuritisering uden modregningsrisiko vil være 

efterspurgt af investorerne.186 

6.4 Videregivelse af fortrolige oplysninger 

Som gennemgået i afhandlingens kapitel 4 udgør asymmetrisk information et centralt problem i 

sekuritiseringen af erhvervslån. Under gældende dansk ret må det konkluderes, at en tilstrækkelig 

informationsdeling ikke er mulig grundet forbuddet i FIL § 117. Forbuddet forhindrer, at SPV’et, og 

                                                           
186 Det fremgår i denne sammenhæng af lovforslagets generelle bemærkninger pkt. 2.1.1.2, at pengeinstitutterne vil 
have incitament til i øget omfang at søge at indgå sådanne aftaler med de enkelte erhvervskunder. 
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ultimativt investorerne, kan informeres fuldt ud om debitorerne i låneporteføljen. En videregivelse 

vil kræve samtykke fra låntagerne, jf. afsnit 5.2. 

I lovforslaget har der således også været fokus på den hindring, som FIL § 117 på nuværende 

tidspunkt udgør. Der foreslås indsat en bestemmelse, der direkte hjemler videregivelse og udnyttelse 

af oplysninger, som falder under FIL § 117 i relation til de aktiver, der indføres i 

refinansieringsregisteret. Som analysen af gældende ret viste, vil en sådan lovhjemlet anses som 

berettiget videregivelse. Videregivelsen og udnyttelsen kan ske, hvor dette er nødvendigt for 

varetagelsen af opgaver i forbindelse med ”refinansieringstransaktionen, administrationen af 

aktiverne eller refinansieringsregisteret.” 187 I lovforslaget har man dog valgt at begrænse 

videregivelsen til en nærmere række personer og juridiske enheder. Særligt gives der adgang til at 

videregive oplysninger til en tredjemand, som handler på vegne af det sælgende pengeinstitut, og en 

tredjemand, der handler på vegne af den berettigede enhed.188 Det skal bemærkes, at 

personkredsen, som oplysninger kan videregives til, ikke omfatter den berettigede enhed selv eller 

obligationsejerne. Når personkredsen derimod omfatter en tredjemand, der handler på vegne af den 

berettigede enhed, er dette et spørgsmål om kontrolføring med lånene i refinansieringsregisteret. I 

praksis vil det ofte være aftalt, at den berettigede enhed og investorerne får adgang til 

anonymiserede data til brug for vurdering af transaktionen.189 Det er i denne egenskab, at en 

tredjemand kan få adgang til informationen om lånene i refinansieringsregisteret og dermed 

kontrollere, at de anonymiserede data stemmer overens med de faktiske data i registeret. Den nye 

registermodel svarer i denne henseende til den blind pool ordning som præsenteret i afsnit 5.2. Den 

primære forskel er dog, at lovforslaget sikrer, at en tredjemand vil kunne verificere lånene i 

referenceporteføljen. 

Såfremt lovforslaget vedtages, vil der være mulighed for, at investorerne at købe obligationerne på 

baggrund af anonymiserede data. Denne afvejning, hvor låntagernes oplysninger forbliver anonyme 

over for offentligheden, sker over for det klare behov for informationsdeling, der er en forudsætning 

for investors interesse i at aftage obligationerne. I hvilket omfang de anonymiserede data er 

tilstrækkelige for investorerne, må det fremtidige marked vise. Lovgiver har dog vurderet, at 

hensynet til debitorerne stadig skal respekteres i et vist omfang, hvilket ikke giver mulighed for 

fuldstændig informationssymmetri i forholdet mellem pengeinstituttet og kapitalmarkedets 

investorer. Får kreditvurderingsinstitutterne i mellemtiden adgang til de nødvendige oplysninger om 

                                                           
187 Ordlyden af den foreslåede § 152 q, stk. 1. 
188 Den foreslåede FIL § 152 q, stk. 2, nr. 3 og 4. 
189 Særlige bemærkninger til § 152 q. 
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lånene, og obligationerne derigennem bliver tildelt en rating, vil dette, sammenholdt med den 

berettigede enheds mulighed for at verificere de anonymiserede oplysninger gennem en 

tredjemand,190 formentlig udgøre tilstrækkeligt grundlag for investorerne. Det vurderes samtidigt, at 

lovforslaget sikrer, at investorinstitutter kan opfylde betingelsen om adgang til information i 

kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, pkt. 37, 2. punktum. 

6.5 Lovforslaget og asymmetrisk information  

Lovforslaget forsøger at løse den asymmetriske information, der eksisterer under gældende ret ved 

at tillade videregivelse af oplysninger omfattet af FIL § 117 til en nærmere afgrænset personkreds. 

Som påpeget i afhandlingens kapitel 4 er sekuritiseringen af aktiver dog endvidere præget af 

incitamentsproblemer for pengeinstituttet, som, hvis ikke reguleret, kan medføre både pre- og 

postkontraktuel opportunistisk adfærd. Den eksisterende 5 %-regel i 

kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, pkt. 23,191 udgør et vigtigt signal fra lovgivers side i 

forsøget på at imødekomme moral hazard problemet. Da der er tale om en minimumsregel, er det 

muligt for investorerne og pengeinstituttet at indgå aftale om, at en større del af risikoen skal 

tilbageholdelse af pengeinstituttet. Henset til lovforslagets krav om, at obligationerne, som udstedes 

med sikkerhed i refinansieringsregistre, alene må markedsføres mod kvalificerede investorer, må det 

forventes, at investorerne vil stille strengere krav til risikoallokeringen i udstedelsen. Såfremt 

investorerne kræver, at pengeinstitutterne påtager sig en uforholdsmæssig stor del af risikoen, kan 

resultatet blive, at transaktionen ikke er attraktiv for pengeinstituttet, der i så fald skal holde 

basiskapital mod denne risiko. I dette tilfælde vil sekuritiseringen alene føre til 

likviditetsfremskaffelse. Dette må holdes in mente ved udstedelsen af obligationerne.  

Foruden den eksisterende 5 %-regel foreslår lovforslaget, at der indføres yderligere regler, der 

modvirker moral hazard adfærd ved at give pengeinstituttet incitament til ikke at handle 

opportunistisk. Et eksempel herpå er ansvarsreglen i den foreslåede § 152 l, hvorefter 

pengeinstituttet er solidarisk ansvarligt for tab som følge af fejl eller mangler ved det prospekt eller 

udbudsmateriale, som udarbejdes til de udstedte værdipapirer.  

6.5.1 Moral hazard adfærd 

I lovforslaget fremgår det, at efter salget af aktiverne, der indføres i et refinansieringsregister, står 

pengeinstituttet fortsat for administrationen af aktiverne i forhold til låntagerne. Brugen af 

registermodellen tillader, at låntager ikke mærker nogen ændring i forholdet til pengeinstituttet. Det 

                                                           
190 Den foreslåede FIL § 152 q, stk. 2, nr. 5. 
191 Artikel 405 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og 
investeringsselskaber om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012. 
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har været en afgørende forudsætning, at kunderne, hvis lån sælges via refinansieringsregisteret, ikke 

stilles ringere end de øvrige kunder i pengeinstituttet.192 I de generelle bemærkninger til lovforslaget 

anføres det, at det i forbindelse med det lovforberedende arbejde er blevet påpeget, at der er en 

risiko for forskelsbehandling i denne henseende. Problemet kan opstå, såfremt en kunde, hvis lån er 

blevet solgt via et refinansieringsregister, har behov for eksempelvis restrukturering af sit lån eller 

anmoder om restance. I disse tilfælde kan pengeinstituttet mangle incitament til at handle i 

obligationsejernes interesse, da tab i denne situation er overført til obligationsejerne. Lovforslaget 

foreslår, at dette problem løses kontraktmæssigt ved at kræve, at lånene behandles ens – uanset om 

de er sekuritiserede eller ej. Dette må anses som vanskeligt at sikre kontraktuelt. Modsat lovgivers 

forslag skal løsningen formentlig igen findes i risikoallokeringen, mens omdømmeeffekten ligeledes 

kan fungere som et effektivt incitament for pengeinstituttet. I den sammenhæng er det afgørende at 

huske, at investorernes tillid til sekuritiserede obligationer har lidt et alvorligt knæk som følge af 

finanskrisen. Et fremtidigt dansk marked for sekuritisering af erhvervslån kan naturligvis ikke 

betragtes som et engangspil, men tværtimod et gentaget spil, hvor serier af obligationsudstedelser 

må forventes fra samme originator.193 Det er derfor afgørende for pengeinstitutterne, at der skabes 

en god historik på obligationsudstedelserne. Derfor bør omdømmeeffekten give incitament for 

pengeinstitutterne til ikke at handle opportunistisk.  

En alvorlig fare ved pengeinstituttets manglende incitament til at restrukturere låntageres gæld er, at 

dette kan udløse en ny udlånskrise. Såfremt en uforholdsmæssig stor del af kreditrisikoen på lånene i 

refinansieringsregisteret overføres til obligationsejerne, vil pengeinstitutterne ikke have 

tilstrækkeligt incitament til at ”redde” de sekuritiserede lån eftersom, at pengeinstituttet ud fra et 

tabsbegrænsningssynspunkt ikke har incitament til at give yderligere lån.  Det er ikke svært at 

forestille sig, hvordan pengeinstitutterne ville have handlet under finanskrisen, såfremt 

pengeinstitutterne ikke havde stået til at tabe på konkurstruede låntagere. Der er således en fare for, 

at pengeinstitutterne så at sige vil ”lukke kassen i” – vel og mærke i en situation, hvor 

pengeinstituttet, såfremt det som hidtil har båret hele risikoen, ellers ville have tildelt yderligere lån 

eller kredit. Det er særligt i denne henseende, at reglen om det eksponeringsleverende 

pengeinstituts tilbageholdelse af risiko fungerer som et effektivt incitament for pengeinstituttet. 

Derfor er reglen også betegnet ”skin in the game”, hvilket skal forstås som pengeinstituttets løbende 

incitament til at behandle lånene, som stod de på pengeinstituttets egen balance. 

                                                           
192 Generelle bemærkninger til nr. 42 i lovforslaget. 
193 Som eksempel herpå fra udlandet har Lloyds i London udstedt, og udsteder stadigvæk, obligationer på baggrund af 
sekuritiserede erhvervslån i serien Sandown Gold.  
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6.6   Sammenfatning 

Såfremt lovforslaget vedtages i overensstemmelse med udkastets bestemmelser, vil de væsentlige 

juridiske barrierer identificeret i gældende ret blive afhjulpet. Det vil blive muligt for pengeinstitutter 

at foretage denuntiationsfri overdragelse og på den måde bevare forholdet til kunden. 

Modregningsadgangen vedbliver at være et problem, men som anført må det forventes at cut-off 

klausuler indføres i pengeinstitutters standardlånevilkår for lån, der bevilges med henblik på 

sekuritisering  

Videregivelsesproblematikken i FIL § 117, stk. 1 søges løst ved lovhjemlet videregivelse. Som anført i 

afsnit 6.4 er videregivelsen dog stadig underlagt begrænsninger. Det må dog forventes, at 

muligheden for at anvende tredjemænd til verificering af data vil give investorer et tilfredsstillende 

grundlag at foretage deres investering på. I sidste ende er særligt kreditvurderingen det afgørende 

for de fleste investorer, som dog er blevet mere påpasselige efter kreditvurderingsinstitutternes 

tidligere fejlagtige vurdering af sekuritiserede produkter. 

Det vurderes på denne baggrund, at udkastet til lovforslaget gør det muligt for danske 

pengeinstitutter at sekuritisere både eksisterende og fremtidige erhvervsudlån. Hvorvidt denne 

mulighed de facto fører til yderligere udlån til erhverv, må tiden vise. Pengeinstitutterne vil dog have 

incitament til at bevilge netop disse lån, da de kan sekuritiseres modsat eksempelvis lån til private.     

  



71 
 

Kapitel 7 – Afhandlingens konklusion 

Pengeinstitutters sekuritisering af erhvervslån kan føre til nye udlån til erhvervsvirksomheder ved at 

allokere kapital fra kapitalmarkederne til erhvervsvirksomheder. I den forbindelse er det i afgørende, 

at pengeinstituttet ikke alene opnår likviditet ved salget af lånene, men ligeledes opnår 

kapitalaflastning. Den frigjorte likviditet som pengeinstitutternes sekuritisering fører til, må anvendes 

til yderligere udlån, såfremt den ønskede effekt skal opnås. 

Muligheden for at opnå kapitalaflastning er i mellemtiden betinget af reglerne i 

kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, som sikrer, at pengeinstitutterne de facto har overført 

risikoen og rettighederne til de sekuritiserede lån til SPV’et, der forestår obligationsudstedelsen. 

Gældende ret foreskriver i den sammenhæng, at debitorerne i referenceporteføljen skal denuntieres 

i forbindelse med overdragelsen før, kapitalaflastningen kan opnås. Denuntiationen vurderes at 

udgøre en væsentlig barriere, som afholder danske pengeinstitutter fra at anvende 

sekuritiseringsformen. I lovforslaget, som blev sendt i høring 28. juni 2013, forslås denuntiationsfri 

overdragelse indført, hvorefter indførsel af lånene i de særligt oprettede refinansieringsregistre 

udgør den nødvendige sikringsakt. Dermed kan pengeinstituttet opnå den ønskede kapitalaflastning 

samtidig med, at lånene er afskåret fra pengeinstituttets kreditorer i tilfælde af pengeinstituttets 

konkurs.  

Den asymmetriske information, der eksisterer i sekuritiseringsstrukturen, udgør et væsentlig 

økonomisk problem, der kan forhindre den ønskede effekt af sekuritisering. Den asymmetriske 

information kan resultere i en så stor risikopræmie påkrævet af investor, at pengeinstitutterne ikke 

finder transaktionen attraktiv. 

I forsøget på at modvirke effekten af asymmetrisk information og sikre pengeinstitutternes 

incitament post kontraktuelt forventes investorerne at kræve, at pengeinstituttets tilbageholder en 

del af risiko ved de sekuritiserede lån. En sådan tilbageholdelse af risiko på minimum 5 % er også 

påkrævet af kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 11, pkt. 24, som dog alene finder anvendelse ved 

investorinstitutters investering i de udstedte obligationer. Denne risikoallokering må dog ikke 

resultere i, at et pengeinstitut ikke opnår den ønskede kapitalaflastning, da konsekvensen da vil 

være, at pengeinstituttet vil afholde sig fra at anvende sekuritisering. Det er derfor afgørende, at der 

skabes symmetri i udstedelsen således, at investorerne får adgang til de nødvendige informationer 

om debitorerne i låneporteføljen. Under gældende ret udgør fortrolighedspligten i FIL § 117 i denne 

henseende en alvorlig barriere i dansk ret. Denne barriere forsøges delvist ophævet ved at tillade 
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videregivelse af fortrolige oplysninger til en afgrænset personkreds. Videregivelsen tillader dog alene, 

at anonymiserede oplysninger videregives med mulighed for, at en tredjemand kan verificere 

oplysningerne. Sammenholdt med kreditvurdering af de udstedte obligationer vurderes dette at løse 

asymmetrien.  

Debitorerne i låneporteføljens modregningsadgang søges ikke afskåret i lovforslaget. I stedet må det 

forventes, at pengeinstitutter vil forsøge at indsætte cut-off klausuler i lånedokumentation til 

imødekommelse af dette problem. 

Det vurderes på denne baggrund, at lovforslagets regler sikrer det juridiske fundament for et dansk 

marked for sekuritisering af erhvervslån. Et af de springende punkter for et fremtidigt marked bliver, 

hvorvidt investorernes krav til pengeinstitutternes tilbageholdelse af risiko tillader den nødvendige 

kapitalaflastning.  
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Bilag 1. 

Kilde: Finn Østrup (2010), s. 24. Tabellen giver en oversigt over de vurderinger af den langsigtede kreditvurdering, der anvendes af 

de tre vigtigste kreditvurderingsbureauer. 

 Moody’s Standard & Poor’s Fitch Ratings 

Investment grade 

Aaa AAA AAA 

Aa1 AA+ 
 

Aa2 AA AA 

Aa3 AA-  

A1 A+  

A2 A A 

A3 A-  

Baa1 BBB+  

Baa2 BBB BBB 

Baa3 
 

 

Speculative grade 

(non-investment grade) 

Ba1 BB+ BB 

Ba2 BB  

Ba3 BB-  

B1 B+  

B2 B B 

B3 BB-  

Caa CCC+ CCC 

Ca CC CC 

C C C 

 D D 
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Bilag 2. 

Kilde: Egen frembringelse på baggrund af det offentliggjorte prospekt for Sandown Gold 2012-2 PLC. 

 

 

SANDOWN GOLD 2012-2 PLC 

Obligation £ % af samlede udstedelse Rating (Moody´s) Rente 

A 825.000.000 55% Aaa(sf) 3 month LIBOR + 1,20% 

B 220.000.000 15% A1(sf) 3 month LIBOR + 1,25% 

C 100.000.000 7% Baa(sf) 3 month LIBOR + 1,30% 

D 110.000.000 7% N/A N/A 

S 255.620.000 17% N/A Variabel 
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Bilag 3.  

 Kilde: Egen frembringelse. 

Sekuritiseringer 

Kreditkvalitetstrin Risikovægt 
Standard & 

Poor's 
Moody's Klassificering 

1 20% AAA til AA+ Aaa til Aa3 

Investment grade 2 50% A+ til A- A1 til A3 

3 100% BBB+ til BBB- Baa1 til Baa3 

4 350% BB+ til BB- Ba1 til Ba3 

Speculative grade (non-investment grade) 

Øvrige 1250% B+ og under B1 og under 

      

Erhvervslån 

Kreditkvalitetstrin Risikovægt 
Standard & 

Poor's 
Moody's Klassificering 

1  20%  AAA til AA-  AAA til Aa3 

Investment grade 2  50%  A+ til A-  A1 til A3 

3-4  100%  BBB+ til BBB-  Baa1 til Baa3 

5-6  150%  BB+ til under  Ba1 til under Speculative grade (non-investment grade) 
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Bilag 4.
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Bilag 5. 


